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  153 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 ٔ��ریل 17(هـ 1439 رجب 30 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س: الرئاسة
�ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال ومثان عرشة دق�قةتان ساع : التوق�ت

  .بعد الزوال سنيامخل 
  .شفهیةأ�س�ئ� ال  م�اقشة: �دول أ�عامل

--------------------------------------------  

 :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  .ٔ��لن عن اف�تاح هذه اجللسة
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خنصص هذه اجللسة لٔ�س�ئ� الس�یدات 
  .والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة

 ،وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 

  .�توٕا�ال
  .اللكمة �لس�ید أ�مني

  :خلریف، ٔ�مني ا�لس ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء احملرتمون،

ٔ��ال جملس النواب �ىل جملس املس�شار�ن مشاریع  ،يف البدایة
  :القوانني التالیة

م الظهري الرشیف مبثابة ب�سخ ٔ�حاك 67.17 مرشوع قانون رمق - 1
ٔ��ریل  12، 1396من ربیع ا�ٓخر  12الصادر يف  1.75.73قانون رمق 

املتعلق �لتنظمي العام �لقوات املسا�دة والظهري الرشیف مبثابة قانون  1976
املتعلق  1973ٔ��ریل  4، 1393 من صفر 29الصادر يف  1.72.533رمق 

  ؛�دة�لنظام أ�سايس اخلاص �ر�ال القوات املسا
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن النقل  40.16وع قانون رمق رش م  - 2

، بني 2016ٔ��ریل  5ا�ويل �رب الطرق �لراكب والبضائع املوقع �لر�ط يف 
 ؛حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة سلوف�نیا

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون  34.16مرشوع قانون رمق  - 3
بني حكومة  2016مارس  24وقع �لر�ط يف امل ،الت�اري و�ق�صادي

 ؛اململكة املغربیة وجملس وزراء البورس�نة والهرسك
بلوسااك  یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع 80.17مرشوع قانون رمق  - 4

بني اململكة املغربیة ومجهوریة زام�یا لتجنب �زدواج  2017ٔ�كتو�ر  11يف 
 ؛رضائب �ىل ا��لالرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان ال

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول التعاون  75.17مرشوع قانون رمق  - 5
ٔ�كتو�ر  11واملسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع �لر�ط يف 

 ؛بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة 2017
ش�ٔن یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �  74.17مرشوع قانون رمق  - 6

بني حكومة اململكة  2017ش�ت�رب  15 اخلدمات اجلویة املوقعة ببلغراد يف
 ؛املغربیة وحكومة امجلهوریة الرصبیة

�ىل االتفاق �ش�ٔن یوافق مبوج�ه  59.17ؤ��ريا مرشوع قانون رمق  - 7
بني حكومة  2016اخلدمات اجلویة املوقعة �لر�ط يف فاحت ٔ�غسطس 

  .ج�بويتاململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 
كام �ینا اس�تدراك �ىل �دول ٔ�عامل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة لیومه 
الثال�ء، ح�ث عوض السؤال املو�ه لوزارة الص�ة حول الوضع الصحي 
املزري جبهة در�ة �ف�اللت �سؤال مو�ه لنفس القطاع موضو�ه الوضع 

  .الصحي املزري جبهة بين مالل خ�یفرة
ابیة اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� الشفهیة والك�

  :ٔ��ریل فه�ي اكلتايل 17ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 
  سؤ�؛ 38: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  سؤ�؛ 84: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .جوا� 14 :�دد أ�جوبة الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

ه اجللسة �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة �س�هتل �دول ٔ�عامل هذ
الوطنیة، موضو�ه م�ٓل التعویض عن العمل �ملناطق النائیة والصعبة، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، 

  .تفضل

  :العرسياملس�شار الس�ید �يل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ا

م�ذ س�نني وهو جيري احلدیث عن تعویض �اص �ملناطق النائیة 
  .والصعبة �اصة ٔ�طر وموظفي وزارة الرتبیة الوطنیة

  .عن م�ٓل هذا التعویض ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،�سائلمك
  .وشكرا



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2018 ٔ��ریل 17( 1439 رجب 30

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .لسؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل ا

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،الس�ید سعید ٔ�مزازي
  :والبحث العلمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�ید املس�شار،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�نه يف ٕاطار احلوار �ج�عي اكنت احلكومة  ،يف البدایة

عن اختاذ مجمو�ة من التدابري لتحسني ا��ل  �2009رب قد ٔ��لنت يف دج 
  :ومن ب�هنا

ٕا�داث تعویض عن العمل �ملناطق الصعبة والنائیة �لعامل القروي يف 
  .درمه لفائدة موظفي قطاعي التعلمي والص�ة �700دود 

ولیكن يف �لممك ٔ�نه من ٔ��ل ٔ�جرٔ�ة هذا التدبري مت �شك�ل جلنة مكونة 
احلكوم�ة، الرتبیة الوطنیة، الص�ة، �ق�صاد واملالیة، من ممثيل القطا�ات 

  .ا�ا�لیة، حتدیث القطا�ات العامة والنقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة �لقطاع
ٕ��داد وصیا�ة  2010قامت هذه ا�لجنة �الل شهري یونیو ویولیوز 

ٕاطار مرجعي �اص بت�دید مقرات العمل املس�هتدفة، ومت التوافق بني مجیع 
  .هاذ املعایري اليت جيب اع�دها يف هذا إالطارالفرقاء �ىل 

كام مت ٔ�یضا االتفاق �ىل ٕا�داث جلان ٕاقلميیة �رئاسة السادة العامل، اليت 
تظم ٕاىل �انب �ئب الوزارة ممثيل النقا�ت املعنیة، قامت هذه ا�ل�ان 
�قرتاح املقرات اليت تتوفر �ىل املعایري املعمتدة يف ٕاطار مرجعي، ٕاال ٔ�ن 

ا�ل�ان إالقلميیة اعتربت ٔ�قالمي �اكملها تد�ل يف ٕاطار املناطق النائیة  بعض
والصعبة، أ�مر ا�ي جعل ا�لجنة املركزیة امللكفة بتفعیل مقرتح ٔ�مام �دة 
صعو�ت �لحسم يف ا�االت النائیة، والیوم هاذ املبادرة ما مت�ش الترصیف 

  .د�لها
 د�ل التعویض، الیوم هو ا�يل بغیت نذ�رمك به ٔ�یضا �ن هاذ املس�ٔ�

ملف ا�يل مطروح بني امللفات يف احلوار �ج�عي املركزي، واحلكومة ٕان 
  .شاء هللا غتا�ذو بعني إالعتبار و�ادي تطرق لو

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعق�ب الكمبة لمك

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ات
ٕان طرح�ا لهذا السؤال يف فریق العدا� والتمنیة ی�ٔيت تناغام م�ا مع 

اس�ت��اف احلوار �ج�عي بني احلكومة والنقا�ت أ�كرث متثیلیة أ�ربع، 
ومهنا �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب ٔ��د مكو�ت فریق�ا، كام ی�ٔيت عش�یة 

عامل العاملي فاحت ماي، وهام م�اس��ان نتطلع ٕا�هيم مجیعا �ح�فال بعید ال
ش�ٔننا ش�ٔن لك املوظفني وأ�جراء �لقطاع العام واخلاص، لعلهام حيمالن 

املش�تغ� لبناء الوطن من �ري لكل وال ملل، الس��  د�سوا�ل �دیدا مفر�ا 
�ٓخر مع التحوالت والتغريات �ق�صادیة و�ج�عیة اليت عرفها وطننا م�ذ 

  .2011اتفاق�ة اج�عیة لس�نة 
حتوالت ٔ�رهقت اكهل ذوي ا�خول احملدودة، ويف مقدمهتم املوظفون 
والعامل، �ا فٕاننا نعتقد ٔ�ن املناس�بة الیوم ساحنة ٕالقرار �دا� ٔ�جریة جمالیة، 
ٔ�هنا كف�� كقضیة ب�ٔن حتظى بنفس �ه�م ا�ي حتظى به العدا� ا�الیة 

العدا� أ�جریة ا�الیة ٕا�دى مفاتیح العدا� ا�الیة يف  يف التمنیة، بل ٕان
بعدها الشمويل، ومن ش�ٔهنا ٔ�ن تعید التوازن لتوزیع �ادل �لموارد ال�رشیة 
من �الل تث��ت املش�تغلني يف املناطق النائیة والصعبة واملهمشة، بل وقد 

طق ختلق �اذبیة يف اجتاهها، والس�ب �لك وضوح ٔ�ن العمل يف ت� املنا
شاق وملكف، و�لتايل یتطلب حتفزيات ومتیزيا ٕاجيابیا، فاملوظف هبا یعاين 
هبا من سوء الب��ات أ�ساس�یة ٕان و�دت وضعف اخلدمات �ج�عیة 
و�الء املواد �س�هتال�یة أ�ساس�یة، وملزم �س�مترار �لتنقل �ملدن لقضاء 

س�تقر والعامل بعض ٔ�غراضه �ج�عیة، ولكها ٔ�عباء ٕاضاف�ة عن زم�� امل 
  .�ملناطق احلرضیة

كام ٔ�نه مع تقدم ٔ�بنائه يف ا�راسة �كون مرغام �ىل ف�ح ب�ت �دید هلم 
ح�ث یدرسون، وما یعنیه ذ� من �اكلیف ٔ�خرى، �ا نعتقد ٔ�ن التعویض 
عن العمل �ملناطق النائیة والصعبة حق للك املوظفني ول�س لقطا�ات 

یع قا�دهتا ال تضییقها وربط ذ� حمددة، وجيب ٔ�ن �سعى احلكومة لتوس� 
مبؤرشات التمنیة وتوفر اخلدمات وكذا حبر�یة املوظفني ورغباهتم، فلك 
م�طقة تعرف ضعف اس�تقرار املوظف جيب ٔ�ن یتحقق الهدف من هذا 
التعویض حىت �كون هذا إالجراء مضن �سق وٕاسرتاتیجیة واحضة لتمنیة 

 .ض أ�صواتت� املناطق، ال جمرد ٕاجراء معزول ٕالساكت بع
كام ٔ�ننا نقرتح ٔ�ن ال �كون التعویض جزاف�ا بل مرتبط �ٔ�جرة الصاف�ة 
و�رتفع تدرجيیا لكام طالت مدة معل املوظف بت� املناطق، كام جيب ٔ�ن 
�كون �ملوازاة مع ٕانصاف بعض املوظفني العاملني بت� املناطق من �الل 

�لغنب مرتني وحىت  ٕاعطاهئم أ�ولویة يف �سویة وضعیهتم حىت ال �شعروا
  .نعید هلم امحلاس وتقوى ٕارادهتم �ىل العطاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لحكومة �لرد �ىل التعق�ب، الس�ید الوز�ر
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  :ميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ال ن�ىس ٔ�ن الوزارة تبذل املزید من اجلهود لتوفري الظروف املالمئة 
لٔ�طر التعلميیة العام� �لوسط القروي، من ق�یل ٕا�داث املدارس 
امجلا�اتیة اليت تعترب مر�بات �ربویة منوذج�ة م�اكم�، توفر �دمات �ربویة 

شطة مدرس�یة موازیة ٕاىل �انب توفري السكن الوظیفي واج�عیة ؤ�� 
  .�لمدرسني
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

دامئا يف نفس القطاع، السؤال الثاين موضو�ه التكو�ن املهين، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :ياملس�شار الس�ید ٔ�محمد ٔ�محید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقد �ت من أ�مهیة مباكن ا�هنوض بقطاع التكو�ن املهين �شلك ی�ىش 
مع حتد�ت التمنیة اليت توا�ها البالد، ووضع �ٓلیة �دیدة لت�دید �ن 

عملیات املهنیة يف املس�تق�ل وتوس�یع العرض التكویين وإالدراج املبكر �ل 
التعلمي املدريس، �الوة عن الرفع من جودة التكوینات املهنیة وتنویع 

  .مالءمهتا مع سوق الشغل
  .�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر حول ٕاسرتاتیجیتمك �مع هذا القطاع احلیوي

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لحكومة �لجواب �ىل السؤال

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين  ،الغراسد محمد الس�ی
  :�لتكو�ن املهين لكفامل ،والتعلمي العايل والبحث العلمي

  .السالم �لیمك
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء،

ؤال، ؤ�ود يف البدایة اشكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا الس
الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن نظام التكو�ن املهين حقق تطورا ملموسا �ىل مس�توى دمع 
الطاقة �س��عابیة وتنویع ٔ�مناط التكو�ن و�رس�یخ الوسط املهين مك�ال 

�لتكو�ن ووضع �ٓلیات لتمنیة التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء املقاوالت ووضع 
  .التكو�ن ٔ�دوات وق�اسات هتدف ٕاىل حتسني جودة

ولتعز�ز هذه املك�س�بات وحىت �متكن نظام التكو�ن املهين من تلبیة 
الطلب �ج�عي و�ق�صادي املزتاید �لیه، ومن ٔ��ل ف��ه يف و�ه 
ف�ات �دیدة وتنویع العرض التكویين مبا ی�ىش مع التطورات �ق�صادیة 

رتاجتیة الوطنیة املت�ددة �س�مترار، فقد تضمن الرب�مج احلكويم تفعیل إالس
، اليت تتو� التكو�ن �لجمیع يف لك ماكن 2021-�2016لتكو�ن املهين 

ومدى احلیاة، وضامن �اكمل العرض التكویين مع التعلمي املدريس، وهو ما 
  .2018-2017مت الرشوع ف�ه فعال �الل ابتداء من مومس 

ة كام تضمن الرب�مج احلكويم الرفع من الطاقة �س��عابیة ملنظوم
ٔ�لف  700التكو�ن املهين هبدف �زوید السوق الشغل مبا یفوق ملیون و

  .2021مؤسسة �كوی��ة �دیدة يف ٔ�فق  123خرجي وٕا�داث 
كام جتدر إالشارة ٔ�نه ؤ�ول مرة مت متكني م�در�ت وم�دريب التكو�ن 

  .املهين من املنح ا�راس�یة شاهنم ش�ٔن طلبة التعلمي العايل
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :ید رئ�س اجللسةالس� 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید املس�شار من ٔ��ل التعق�ب

  :ٔ�محیدي ٔ�محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

حنن طلبنا م�مك ما يه إالسرتاجتیة اجلدیدة �لرفع  ،الس�ید الوز�ر ،فعال
من هاذ املنتوج د�ل التكو�ن املهين، �لك رصا�ة ا�يل ف�ه مشالك �دیدة، 

التقر�ر والیوم ا�رايس ا�يل معلت املندوبیة السام�ة  خصوصا بناء عن
�لتخطیط، ا�يل كمتيش يف اجتاه ب�ٔن هاذ التكو�ن املهين معطاش الن���ة 
إالجيابیة �لك رصا�ة �ش �ادي ی�ىش مع سوق د�ل ال�شغیل، ٔ�وال ق�ل 
لك يشء ب�ٔن هناك �دد �بري من العاطلني ا��ن یتخرجون من هذه املراكز 

لتكو�ن، ا�ي یفوق �لك رصا�ة �ىل حساب املندوبیة د�ل د�ل ا
  .التخطیط، یفوق حىت املغادر�ن د�ل ا�راسة من التعلمي العمويم

ف� خيص التعلمي العمويم، مقارنة مع  %16هناك ال�س�بة د�ل 
، مع العمل ب�ٔن حىت %24.5املؤسسة د�ل التكو�ن املهين ا�يل وصل 

املهين والت��ع د�لو من طرف احلكومة ب�ٔن النتاجئ إالسرتاجتیة د�ل التكو�ن 
�ري مرضیة و�ري ٕاجيابیة، وهناك الت��ع د�ل ٕاجياد الشغل ف� خيص ٔ�ن هاذ 
الطلبة ا�يل �یتكونوا يف هاذ املراكز هاذوا، مع العمل ب�ٔن ل�س أ�مه مباكن 

  .وهو ٔ�ن �كون هؤالء، مث نطلقهم لیكونوا ب�ٔن ش�بح د�ل العطا�
نقول �ٕالضافة ٕاىل حىت املراكز د�ل التكو�ن، الس�ید الوز�ر، ولهذا 

املراكز ا�يل �یتكونوا فهيا ب�ٔن یتوا�دون يف وضعیة اكرثیة �لك رصا�ة، مع 
العمل ب�ٔن نتلكم �ىل العامل القروي ال من �ح�ة د�ل ا�متدرس وال من �ح�ة 
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  .ات هاذوالتكو�ن، مع العمل ب�ٔن العامل القروي یف�قر ٕاىل هاذ املؤسس
ولهذا نطلب م�مك الس�ید الوز�ر، ب�ٔن ٕا�ادة النظر يف هاذ اليش د�ل 
التكو�ن املهين، سواء يف التكو�ن املس�متر ٔ�و ال يف التكو�ن د�ل التدرج 
املهين ا�ي �سري ف�ه ٔ�موال �هظة و�هظة �دا، ولكن الن���ة �ري 

  .مرضیة
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :�لتكو�ن املهين لكفامل ،العايل والبحث العلمي

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل �ه�م د�� هباذ القطاع احلیوي 
أ�رقام الهامة، وهو ٔ�ن بالد�  واملهم �رافعة لالق�صاد الوطين، فقط بعض

 1220مؤسسة د�ل التكو�ن يف القطاع العمويم، و 671ا�ٓن تتوفر �ىل 
د�ل  310مؤسسة د�ل التكو�ن املهين اخلاص، كام ٔ�ننا ا�ٓن نتوفر �ىل 

الشعب يف خمتلف القطا�ات وذ� متاش�یا مع احلاج�ات ا�يل كتعرفها بالد� 
  .عیةيف التمنیة �ق�صادیة والصنا

وصل العدد د�ل الطلبة د�ل املتدربني يف مؤسسات التكو�ن املهين 
ٔ�لف طالب وطالبة وم�درب وم�دربة هاذ الس�نة، كام انه  422العمويم 

ٔ�لف من ٔ�جراء املقاوالت من التكو�ن يف ٕاطار  456ك�س�تفد ٔ�كرث من 
  .التكو�ن املس�متر

بعد التخرج یعين �سعة ٔ�شهر  %62و�س�بة إالدماج اخلرجيني فك�وصل 
  .د�ل الس�نوات بعد التخرج 3، %83.7و

ٔ�� ا�يل بغیت نقول �ٓخر مس�ت�د وا�يل هو تريجع �لشهر ا�يل فات، 
فقط هو ٔ�ننا طلق�ا دراسة ٔ�ول مرة غمتك�نا من ت��ع خرجيي معاهد التكو�ن 

س�نني واح�ا م�بعیهنم �ش نعرفو فعال ٔ�ش�نو  3س�نوات،  3املهين ملدة 
م ؤ�ش�نو واش إالدماج د�هلم تیكون يف ذیك املدة املشالك ا�يل كتوا�

  .لكها ٔ�وال یقدر یتوقف لبعض الوقت
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

السؤال الثالث موضو�ه ربط م�ظومة التعلمي مبحیط الشغل، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، 

  .تفضل. وا�د من إالخوان تفضل يش

  :الس�ید عبد الرحمي المكیيل املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
ميثل ٕاصالح م�ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي مد�ال ٔ�ساس�یا 

  .ورشطا رضور� لتحق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة ببالد�
الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت تعزتمون  ،اس��ادا ��، �سائلمك

  الق�ام هبا من ٔ��ل مالءمة مسا� التعلمي العايل �سوق الشغل؟ 
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة عن السؤال

ن ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو� اكتب ،الس�ید �ا� الصمدي
لكف �لتعلمي العايل والبحث امل ،املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

  :العلمي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
هاذ السؤال د�ل �القة التكوینات �سوق الشغل عند� ف�ه وا�د 

  .التصور واحض، و�سري ف�ه خبطى ح�یثة
ا أ�سايس ل�س فقط هو تلبیة �اج�ات أ�سايس هو ٔ�ن اجلامعة دوره

سوق الشغل، دورها ٔ�كرب من ذ�، دورها اق�صادي، اج�عي، ثقايف، 
ولكن من املف�د �دا ٔ�نه �كون �ى التكوینات اجلامعیة ٔ�یضا �القة �سوق 

  .الشغل
ٔ�عطیمك بعض أ�رقام، م�ال �ل�س�بة لٕال�ازات املهنیة،  ،وهبذا الصدد

س�تقطاب املف�وح، وملا ت��لكم �ىل املؤسسات ا�ٓن يف املؤسسات ذات �
ذات �س�تقطاب املف�وح ٔ�حتدث عن لكیة ا�ٓداب ولكیة احلقوق ولكیة 
العلوم ا�يل عند� فهيا بوا�د الشلك �بري �دا ٕاشاكلیة يف التكوینات ويف 
�القهتا �سوق الشغل، ا�ٓن �سعى ٕاىل الرفع من �دد إال�ازات املهنیة ومن 

ٕاىل حوايل  %4.5املهنیة يف هاذ املؤسسات من حوايل خرجيي إال�ازات 
10%.  

�ل�س�بة �لمؤسسات ا�يل يه يف أ�صل ذات �القة �سوق الشغل 
مكدارس املهندسني والطب والصید� و�ري ذ� من التكوینات ذات الص� 
�حلاج�ات التمنویة لبالد�، الس�نة املاضیة رفعنا �دد املقا�د البیداغوج�ة 

لس�نة ٕان شاء هللا س�سعى ٕاىل املزید من ذ� حبیث وهاذ ا %20ب 
من املقا�د البیداغوج�ة  %50يه  30و 20، %�30ادي نوصلو ل 

  .ا�صصة ملثل هذه املؤسسات
كذ� �ٕالضافة ٕاىل هذا عند� وا�د ا�مو�ة من الربامج ا�يل ٔ�طلقهتا 
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نتلكم  ا�و� يف العرش س�نوات أ��رية والزالت قامئة، بعضها الزال قامئ،
�ٓالف �ندس وا�يل حقق ٔ�هداف ج�دة، كذ�  �10ىل الرب�مج د�ل 

�ٓالف ٕاطار �ربوي وا�يل حقق ٔ�یضا نتاجئ ج�دة، ٔ�طلق�ا  10الرب�مج د�ل 
م�ذ الس�نة املاضیة �ر�مج اس�تكامل ت�ٔهیل ا�از�ن، �اصة يف جمال 

م �دا يف التواصل وا�لغات والثقافة املقاوالتیة، وختصص لها وا�د املبلغ �
ملیون درمه والزال الرب�مج قامئ يف  �500ع�دات ا�يل هو حوايل 

  .مر�لته الثانیة والثالثة
هناك تصور �دید لتلبیة �ا�ات قطاع الرتبیة الوطنیة من أ�طر 

وهذا س�نطلقه قریبا، هذه  ،2030املؤه� يف جمال الرتبیة والتكو�ن يف ٔ�فق 
ن نالمئ بني التكوینات و�ا�ة سوق لكها ٕاجراءات مقنا هبا من ٔ��ل �ٔ 

  .الشغل
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :الكرمي اهلمس عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
املعطیات ا�يل قدمهتا يف اجلواب د�� واش كتظن ٔ�هنا اكف�ة ٕالجياد 

الیوم يف السا�ة ويف املیدان ٔ�مام وا�د الهول د�ل أ�طر  �ل ملا نع�شه
املعط� ا�يل ما لقا�ش قوت یويم وال وظیفة ا�يل غت�ل هبا املشالك 
الیوم�ة د�لها، ٔ�ن مجمل أ��داث ا�يل ت�شوفها ا�ٓن يف اململكة اح�ا ما 
تندعیوش �لفوىض، ولكن هذا اخللل ا�يل اك�ن ما بني املؤسسات التعلميیة 

  .وسوق الشغل
ح�ذا الس�ید الوز�ر تد�روا وا�د ا�هود اس�ت��ايئ �ش تلقاوا �ل لهاذ 
املشالك وهاذ الهوة ا�يل اكینة ما بني املؤسسة التعلميیة وسوق الشغل، 
واش اك�ن جمهود د�ل احلكومة يف دراسة السوق؟ واملؤسسات اخلاصة 

ج�بیة وحناولو �یفاش ا�يل اكینة �ىل املس�توى الوطين ا�ٓن سواء حملیة ٔ�و �ٔ 
نلقاو بعض اجلسور لتحفزي هؤالء الش�باب ویلقاوا سوق الشغل، ٔ�ن 

س�نة وميل تیلقى راسو  18الواقع ا�ٓن ميل تیقرا الشاب وتیجي وا�د 
  .معطل بني عش�یة وحضاها ف�یی�ٔس، هذاك ا�يل �اي موراه فاقد أ�مل

فري ٕاذن ا�ٓن هنا �اص �كون ضام�ت د�ل احلكومة �ىل ٔ�ساس تو 
  .وا�د السوق د�ل الشغل الس�ید الوز�ر

حصیح، اح�ا �هنرضو �ىل املؤسسات املوازیة ا�يل تتقوم هباذ ا�ور ا�ٓن 
الرشاكت احمللیة اخلاصة ت��حث �ىل ٔ�طر، �ىل �ندسني، �ىل تق�یني، 
�ىل طبوغراف ما لقاهتومش، ما لقاهتومش، ٕاذن هنا �اص وا�د الت�اوب 

لسة معل مع املقاوالت، معنا امحلد � ا�ٓن مع هاذ املؤسسات، وا�د � 

ممثلني د�ل املقاوالت يف الغرفة الثانیة، �كون وا�د الیوم درايس ٔ�ن هناك 
  .ٕاشاكل حق�قي

ا�ٓن الس�ب الرئ�يس د�ل أ��داث، و�كونوا رص�اء، راه لقمة 
د�ل املعطلني، نعطیك منوذج ؤ�� مسؤول  7، 6الع�ش، ٔ�ن لك دار فهيا 

حميل �لب�یة د�ل ٔ�كنول ف�ين وو�د مشاریع، ولكن ٕاىل ما لق��ش �س�یري 
سوق الشغل �وك الش�باب، بغینا جنیبو رشاكت د�ل الاكبالج، رشاكت 
د�ل ا�ٓخر، الید العام� �ري مؤه�، فهنا �اص تد�ل د�ل احلكومة يف 
مجمو�ة د�ل أ�ما�ن ا�يل يه ش�به قرویة �ش ختلق تدرج �ين، مراكز 

  .�ن ٔ�كرث �ش �كون ذاك الشاب مؤهل لولوج معامل ٔ�و مراكز ٔ�خرى�كو 
فهذه �متناو ٔ�ن احلكومة تعطي ضام�ت لهؤالء الش�باب �ش حتفزمه 

  .ٔ�كرث يف املس�تق�ل
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ا�و� �ى اكتب
  :لكف �لتعلمي العايل والبحث العلميامل ،والبحث العلمي

  .شكرا جزیال الس�ید املس�شار احملرتم
السؤال اكن حول مالءمة التكو�ن مع �اج�ات سوق الشغل، طبعا 

تص كقطاع د�ل التعلمي العايل غنت�دث عن التكو�ن، وهناك قطاع خم 
  .طبعا يف مس�ٔ� ال�شغیل

تعمل ٔ�نه يف أ�س�بوع املايض عقدت ا�لجنة الوزاریة امللكفة �لشغل 
ؤ�طلقت ٕاسرتاتیجیاهتا، وهاذ ا�لجنة الوزاریة فهيا القطا�ات احلكوم�ة لكها 

نفس السؤال . ومبا فهيا املمثلني د�ل املقاوالت) la CGEM(1مبا فهيا 
و� �ىل ٕانتاج فرص العمل وٕانتاج فرص �اصنا نو�وه كذ� لتحفزي املقا

الشغل، وبالد� امحلد �، فهيا وا�د ا�مو�ة من أ�وراش املف�و�ة يف 
الطاقات املت�ددة، يف صنا�ات الس�یارات، صنا�ات الطا�رات، الب��ة، 
الفال�ة وأ�من الغذايئ، لكها جماالت �لفعل مف�و�ة لالس��ر، وما ميكن 

�سلكو وا�د الس�یاسة ا�يل نالءمو فهيا التكوینات يف لنا يف اجلامعات ٕاال 
  .اجلامعة مع �اج�ات سوق الشغل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

السؤال الرابع موضو�ه مراق�ة الوزارة ملطامع املدرسة �لقطاع العمويم 
والتعلمي اخلصويص، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري 

                                                 
1 La Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 
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  .�ج�عي لتقدمي السؤال، تفضيل أ�خت املس�شارةا�ميقراطي 

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ا� حنن �ىل مشارف هنایة املومس ا�رايس، واكن بود� ٔ�ن نتلقى جو 

ما ال "عند انطالق املومس ا�رايس لتدارك ما ميكن تداركه، لكن كام یقال 
ٔ�ملنا ٔ�ن �كون هذا السؤال فاحت �ري �لمومس " یؤ�ذ لكه ال یرتك بعضه

ا�رايس املق�ل، ح�ث ٔ�ن موضوع إالطعام املدريس مرتبط مبحوریني 
  :ٔ�ساس�یني

رویة والبعیدة، أ�ول هو حماربة الهدر املدريس والس�� �ملناطق الق
واليت یعاين فهيا أ�طفال مشالك �برية �دا ومن قساوة الطقس ووعرة 

  .املسا� والطرق القرویة، ٕاىل أ�قسام ا�راس�یة �جلبال والقرى والبوادي
  الس�ید الوز�ر،

هذا جيعل من الواج�ات املدرس�یة احلل أ�جنع والكف�ل �حلفاظ �ىل 
�ر� يف العامل القروي وا�واو�ر حق الطفل يف ا�متدرس، و�اصة كام ذ

  .النائیة
املوضوع الثاين، الس�ید الوز�ر، یتعلق بنظام التوق�ت املس�متر، ح�ث 
ٔ�نه أ�ولیاء ی�شغلون عن توفري نظام الوج�ات والس�� الغذاء يف البیوت، 
مما یضطر العائالت ٕاىل �ع�د �ىل املطامع املدرس�یة، سواء �لقطاع العام 

خلاص، وبغض النظر الس�ید الوز�ر عن العدید من املال�سات ٔ�و القطاع ا
احملیطة هبذا املوضوع وبدون ا�خول يف التفاصیل، فٕان املطامع املدرس�یة 
العموم�ة ٔ�و اخلاصة مؤ�رة يف ا�متدرس، وكذ� مؤ�رة ٔ�یضا يف التصدي 
�لهدر املدريس �لعامل القروي، مؤ�رة �ىل حصة ٔ�بنائنا، مؤ�رة كذ� �ىل 

  .ق�لهم حىت يف املدنمس�ت 
هل �لوزارة �ٓلیات قانونیة ومؤسساتیة : لهذا، الس�ید الوز�ر، �سائلمك

ملراق�ة املطامع املدرس�یة، ل�س فقط من ح�ث اجلودة ٔ�و الص�ة والسالمة 
  ف� یتعلق �لقطاع اخلاص، بل حىت من ح�ث أ�سعار �لقطاع العام؟

  .وشكرا الس�ید الوز�ر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةد رئ�س الس�ی
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
ٔ�رید يف البدایة ٔ�ن ٔ�وحض بعض أ�مور، من املؤكد ٔ�ن الیوم املطامع 

رس�یة يه تعترب من ٔ�مه اخلدمات �ج�عیة موازاة مع ا�ا�لیة والنقل املد
املدريس يف العامل القروي، هاذ املطامع املدرس�یة توفر التغذیة �لتلمیذات 

  .والتالم�ذ الوافد�ن من الوسط القروي ومن املناطق النائیة
  .بعض أ�رقام لنوحض هذا الوضع

مطعام  6037هاذ املومس ا�رايس، عند� املطامع املدرس�یة �رمس  ،الیوم
 %�94ىل املس�توى �بتدايئ، وهو ما ميثل �س�بة  5684مدرس�یا مهنم 

�ل�س�بة  %1، عند� ٔ�قل من %�6لس� إال�دادي ٔ�ي  353مقابل 
  .�لت�ٔهیيل القروي

  :�دد املس�تف�دات واملس�تف�د�ن من �دمة إالطعام
  وج�ة؛ �1.060.480ىل املس�توى �بتدايئ 

  ؛49567لٕال�دادي �ل�س�بة 
  .�4828ل�س�بة �لت�ٔهیيل 

  .�ل�س�بة �لس�نة الفارطة %3كنالحظو تقریبا وا�د الز�دة د�ل 
موازاة مع هذا تعمل الوزارة الیوم �ىل حتسني اخلدمات املقدمة 
و�خلصوص جودة الوج�ات الغذائیة �رب مجمو�ة من إالجراءات، من ب�هنا 

ارة املالیة �ش �رفعو م��ة وج�ة الیوم ٔ�جنز� وا�د قرار مشرتك مع وز
درامه، �ل�س�بة  10درامه ٕاىل  7الغذاء �لس� الثانوي إال�دادي من 

ٕاىل درمهني، �ش ميكن �كون اجلودة يف  �40لتعلمي �بتدايئ من درمه و
  .الوج�ة

�ل�س�بة لٕالجراء الثاين هو العمل �ىل تقدمي هاذ اخلدمات طول الس�نة 
یوم كنا الحظنا هاذي وا�د العدد د�ل  180ریبا ا�راس�یة، اكن مربمج تق

  .یوم 90یوم �س�تفادة يف  90الس�نوات ب�ٔن اكن �یمت �ري 
ٔ�یضا مت املراق�ة املنتظمة �لمطامع املدرس�یة �لوقوف �ىل رشوط الوقایة 

  .الصحیة من طرف ٔ�طباء الص�ة املدرس�یة املتعاقد�ن مع ا�ٔاكدميیات
 22اك�ن وا�د الفقرة الثالثة يف املادة �ل�س�بة ملدارس القطاع اخلاص، 

ا�يل ك�شمل املراق�ة إالداریة ٕاال التف��ش إالداري  06.00د�ل القانون 
�ل�س�بة لهاذ املؤسسات اخلاصة، الیوم احلكومة ٕان شاء هللا �ادي تطرق 
لتحیني هاذ القانون �ش هاذ اجلوانب املتعلقة �ملطامع املدرس�یة وأ�قسام 

  .املدارس اخلاصة حىت يه �كون معنیة هباذ املراق�ة ا�ا�لیة د�ل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �، تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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طرح�ا لهذا السؤال ل�س من �ب ال�شك�ك يف ا�هودات املبذو� من 
الغرض هو �ٓلیات طرف وزار�مك ٔ�و من طرف احلكومة �ىل العموم، لكن 

املراق�ة اليت س�متكن هاذ ا�هودات من حتق�ق أ�هداف املتو�اة مهنا واليت 
سطرهتا احلكومة، وما نبقاوش �شوفو الس�ید الوز�ر بعض أ�طفال 

 .م�سممني يف املدارس نظرا �مو�ة من إالشاكلیات
كذ� حىت بعض املسؤولني هام ا�يل �یتحملوا املصاریف د�ل تنقل 

ملواد هذه، �� تنطلبو م�مك الس�ید الوز�ر تعطیو وا�د القمية لهذا هاد ا
  .ا�ال هذا وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  اللكمة لمك ف� تبقى لمك من الوقت،

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
الك�ري من أ�ح�ان �ارج ال�سمم يه قلی� �دا، واليت تقع يف  ت�اال

فضاءات املؤسسات التعلميیة، �ري �ش نطمئنمك واح�ا� ٕان شاء هللا 
  .�راقب هذه أ�مور �ش ما یوقعش هذا ال�سمم، شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لسادة الوزراء �ىل مساههتم يف هذا القطاع، قطاع التعلمي

، وموضو�ه وضعیة ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة
املس�توصفات �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل

  :الس�ید ٔ�بو �كر عبید املس�شار
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
قروي ٕان مل سؤالنا �متحور حول الوضعیة املزریة �لمس�توصفات �لعامل ال

نقل كذ� املس�شف�ات �لعامل احلرضي، والنقص احلاد يف أ�دویة، مفع كرثة 
املشالك اليت یتخبط فهيا املرىض مفا يه إالجراءات والتدابري اليت سوف 
تت�ذها وزار�مك من ٔ��ل تطو�ر تقریب خمتلف اخلدمات الصحیة يف مجیع 

  .ربوع وطننا العز�ز؟ شكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .كراش
  .اللكمة �لس�ید وز�ر الص�ة

  :وز�ر الص�ة ،ا�اكيلالس�ید ٔ��س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا السؤال ف� خيص ما س�تقوم به 

الوزارة، ٔ�و ما تقوم به الوزارة �ىل مس�توى العامل القروي من �ح�ة تقویة 
ي، بطبیعة احلال هذا �س�تجیب ٕاىل اخلریطة الصحیة وتوس�یع العرض الصح

من املؤسسات الصحیة أ�ولیة �ىل الصعید  %70ميكن يل نقول � ب�ٔنه 
د�ل  109مت ف�ح  2016و  2012الوطين تتوا�د �لعامل القروي، من 

و�دة �اصة  88لك س�نة،  27املؤسسات الصحیة اجلدیدة ٔ�ي ما یعادل 
من مجموع  %80دة �لعامل القروي یعين و� 64مبس�تع�الت القرب مهنا 

هذه الو�دات، ومت �زویدها بطبیعة احلال �ملعدات وأ��زة التق�یة 
 .وأ�دویة احلیویة الرضوریة وكذ� �ملوارد ال�رشیة

ف� خيص نظام املسا�دة الطبیة املس�تع�� �لوالدة �لوسط القروي 
هذا بطبیعة احلال �ات، و  10ٕاقلمي يف  33موقع �اص �هيم  51اك�ن 

�لرفع من �س�بة الوالدات اليت تمت حتت املراق�ة الطبیة والوقایة من 
  .املضاعفات النامجة عن امحلل والوالدة

اك�ن كذ� دمع وتعز�ز التكفل �حلاالت املس�تع�� �لعامل القروي، ٔ�وال 
و�دة ا�ٓن موز�ة �ىل  90ٕا�داث وتفعیل و�دات مس�تع�الت القرب، 

س�یارة ٕاسعاف، كذ� تعز�ز التكفل �حلاالت  327اء و�سلمي �ة، اق�ن 12
املس�تع�� �رب املروح�ات يف ٔ�ربعة اجلهات هناك �ات يف املس�تق�ل 

  .س�س�تف�د من ذ�
ا�منط التنقل �لتغطیة الصحیة هنا كذ� مت تعز�ز الوسائل 

 22و�دة �ٕالضافة ٕاىل  270ا�لو��س��ك�ة �لو�دات الصحیة املتنق�، ا�ٓن 
ملیون درمه  10ف� ومص�ة م�نق�، مع ختصیص مزيانیة ما یقارب �ا

س�نو�، تفعیل كذ� �رامج س�نویة �لو�دات الطبیة املتنق�، ارتفعت 
يف  12600ٕاىل  2009يف  5500الز�رات املیدانیة لهذه الو�دات من 

قاف� طبیة  627مث كذ� القوافل الطبیة وهذه هتم العامل القروي،  2015
حفص  569000 نظام املسا�دة الطبیة لساكنة املناطق النائیة، م�ذ تعممي

حفوصات م�خصصة �ٕالضافة ٕاىل حفوص �مكیلیة  239000طيب فهيا 
  .معلیة جراح�ة 15000و

هناك كذ� مشاركة الوزارة يف �ر�مج حماربة الفوارق ا�الیة 
وهتم  ملیون لك س�نة 150و�ج�عیة �لعامل القروي، �رب ختصیص مزيانیة 

  .د�ل املشاریع 2208
ويف أ��ري هناك ف�ح �ب التعاقد مع ٔ�طباء من القطاع اخلاص وا�يل 

  �هيم كذ� العامل
 .القروي
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعق�ب لمك، الس�ید املس�شار، تفضل
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  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ید الوز�ر احملرتم،الس� 
�لك رصا�ة، �لرمغ من ا�هودات اليت بذلت ٔ�و اليت تبذلها احلكومة 
يف ٕاطار تدبريها �لعرض الصحي ببالد�، ٔ�صارحمك القول �لمرة الثانیة، 
ؤ�قول ب�ٔن العرض الصحي الزال یعرف خصاصا �ادا، الزال یعرف 

  .خصاصا �وال
  الس�ید الوز�ر،

سط القروي، بغیيت ��ذو ٕافران، �لك �ساطة، �ىل مس�توى الو 
�ٓسفي، ٕاقلمي اجلدیدة، ٕاقلمي وزان، املس�توصفات يف الوسط القروي د�لنا 
ال �س�تجیب بعضها حىت ٔ�دىن الرشوط لتقدم اخلدمة الصحیة �لمواطن، 
التجهزيات الطبیة م�عدمة، أ�طر الطبیة الس�ید الوز�ر احملرتم ما غنقولش 

ال ٔ�طر طبیة يف بعض املس�توصفات،  م�عدمة ولكن ما اك�ن ال ٔ�طباء
  .وعند� ٔ�د� وعند� ملفات يف هذا الصدد

�ىل مس�توى �ة طن�ة تطوان، احلس�مية، الس�ید الوز�ر، و�لضبط 
مس�توصف قروي، ٕاىل الیوم راسليت املد�ر اجلهوي ٔ�و  17ٕاقلمي وزان، ف�ه 

ت مس�توصفا 2املد�ر إالقلميي د�ل وزان، �اله �ادي �كون عندو �دام 
قرویة، البق�ة مسدودة الس�ید الوز�ر، ؤ�� مسؤول �ىل ال�م د�يل 
مسدودة، مغلقة، ما اك�ن ال ٔ�طر طبیة وال �دمات حصیة �ل�س�بة لهاذ 

  .الساكنة هذه
ٕاذن اح�ا تنقولو ب�ٔن ما الزتمت به احلكومة يف �ر�جمها احلكويم من 

ه احلكومة، ٔ��ل حتسني العرض الصحي، واقع احلال یعارض ما الزتمت ب
كنقولو الس�ید الوز�ر ب�ٔن حلد السا�ة، حلد وق�ه ب�ٔن �ىل املس�توى النظري 
فعال رمبا هناك جمهودات تبذل، ولكن املواطن یوم�ا ال یلمس ٔ�ي �دمة 
حصیة يف الوسط القروي، وال ٔ�دل �ىل ذ� الس�ید الوز�ر وانمت �ارفني 

ام د�لمك، �ري ٕا�داث د�ل ميل تق�تو هاذ املهمة وت�متىن لمك التوف�ق يف امله
مس�شفى ٕاقلميي ٕ�قلمي وزان ا�يل دازت �ىل ٕا�داث العام� د�ل وزان هذه 

س�نوات ونیف، حلد السا�ة ا�لس إالقلميي وفر لمك الو�اء العقاري وماذا  8
  ٔ�نمت فا�لون؟ 

�اصمك تعرفوا الس�ید الوز�ر ب�ٔن هذیك املس�شفى إالقلميي ال حيمل ٕاال 
ا�يل تیقوم به حبال ساعي الربید، راه تیجي عندو املریض �مس وا�ور 

و�اله یقوم مبٔ� وا�د املطبوع یصیفطو لشفشاون، تطوان وال تیجي لهنا 
ال�ن س��ا، ف�التايل الس�ید الوز�ر �لیمك ٔ�ن تضاعفوا اجلهود من ٔ��ل 
حتسني اخلدمات الصحیة �لمواطنات واملواطنني ا�يل ت�سك�وا يف العامل 

  .القروي
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ن��قلو �لسؤال الثاين، وموضو�ه الس�یاسة الوطنیة املعمتدة لتخف�ض 
ٔ�مثنة ٔ�دویة �الج الرسطان، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :ن��ل أ�ندلويس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ید الوز�ر احملرتم،الس� 
يف ٕاطار مقاربة وزارة الص�ة لتفعیل س�یاسة دوائیة وطنیة �اد�، 
�اصة �ل�س�بة ملرىض الرسطان، �سائلمك عن إالجراءات اليت مقمت ٔ�و 

  .تقومون هبا يف هذا الس�یاق
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

يف ٕاطار تفعیل مضامني الس�یاسة ا�وائیة الوطنیة، بطبیعة احلال 
، ولكن مسلسل د�ل 2015الس�یاسة ا�وائیة الوطنیة انطلقت يف هنایة 

، مت ختف�ض م�ذ ذاك الوقت مثن د�ل 2014ختف�ض أ�دویة انطلق يف 
احلال مر �رب مرا�ل  دواء ومس�تلزم طيب، وهذا بطبیعة 3600ٔ�كرث من 

  .وراه وا�بتوا هاذ املرا�ل يف وقهتا
ٔ�ما خبصوص أ�دویة د�ل معاجلة الرسطان، فعال هذه ٔ�دویة ا�يل �البا 

دواء مضاد لهذا  196تتكون أ�مثنة د�لها مرتفعة مت ختف�ض ٔ�مثنة ما مجمو�ه 
دواء يف الفرتة د�ل  14و 2016-2015بني  33و 2014يف  149املرض، 

  .2018ٕاىل الیوم  2017
 20ال�س�بة د�ل اخنفاض أ�مثنة د�ل أ�دویة �شلك �ام اكنت من 

، ف� خيص الرسطان ٔ�و ٔ�مثنة د�ل مضادات الرسطان فوصلت %80حىت 
لبعض أ�دویة، نعطي وا�د املثال % 72ال�س�بة د�ل التخف�ض ٕاىل حوايل 

هذا �اص  )Docétaxel(�ل�س�بة لرسطان الثدي، اكن هناك دواء د�ل 
درمه ٕاىل  �821لعالج الكميیايئ، و�ی�س�تعمل �شلك �بري، یعين ا�مثن من 

  %.39درمه یعين �قص  564
بطبیعة احلال س�نواصل إالسرتاجتیة د�ل العمل د�ل التخف�ض أ�مثنة 

  .د�ل املزید من أ�دویة، �اصة املتعلقة �لرسطان
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

لسادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید اللكمة ٔ��د ا
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  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
طبعا ال �شك يف التو�ات ويف العمل املبذول يف هذا الس�یاق، لكن 
یبقى هذا العمل حيتاج ٕاىل مزید من ا�هودات، �اصة ؤ�ننا نت�دث يف 

ٔ�لف �ا� ٕاصابة هبذا  40ئیات الرمسیة د�ل الوزارة �ىل ٕاطار إالحصا
  .املرض س�نو�

أ�مثنة د�ل هاذ أ�دویة معوما، الس�ید الوز�ر، رمغ هاذ ا�هودات تبقى 
مرتفعة، حىت ٕاىل قارهنا م�ال مع فر�سا كنلقاو بعض أ�دویة مرتفعة ب�س�بة 

ملواطن ، فٕاىل قارننا مس�توى ا��ل الفردي د�ل ا%70تصل حىت ل 
الفر�يس مع املواطن املغريب ا�يل هو مرضوب يف عرش�ن، ف�التايل عند� 
املس، یعين هاذ املفارقة اليت جيب ٔ�ن تصحح، كذ� هذا �ىل مس�توى 

  .أ�دویة ٔ�و �ىل مس�توى أ�مثنة املرتفعة
يف شق �ٓخر من نفس املوضوع، اك�ن نقص �ول، الس�ید الوز�ر، يف 

راكز �س�شفائیة واملس�شف�ات، حبیث ٔ�نه أ�دویة اليت �رسل ٕاىل امل
كنلقاو م�ال من بني أ�دویة ا�يل اكنت الوزارة يف فرتة معینة كتصیفطها 

هذا م�ذ مدة اك�ن مراكز مل تتوصل هبذا ا�واء وهو  (Paclitaxel)م�ال 
ا�يل �ید�ر ملیون (Alimta) مرتفع التلكفة، اك�ن م�ال ا�واء امسیتو

یوم يف  21و�البا املرىض يف حصة وا�د د�ل ٔ�لف درمه،  12، 200و
لهاذ الناس الفقراء ٔ�ساسا،  2400000الغالب �یحتاجوا لعلبتني، ف�صوروا 

الناس الفقراء وا�يل ما عندهومش إالماكنیة د�ل التغطیة ا�يل ممكن 
�سرتجعوا هاذ أ�مثنة د�ل هاذ أ�دویة، ف�التايل يه معا�ة حق�ق�ة، اك�ن 

ا�يل  (Revlimid) �ىل س��ل املثال طبعا ال احلرص،  م�ال هاذي �ري
، مبعىن م�الغ �برية �دا تثقل اكهل 4300000ٔ�لف درمه،  43ك�سوى 

   .أ�رس واملرىض
ف�التايل الس�ید الوز�ر، كام قلت هناك جمهودات، نعم، ولكن جيب ٔ�ن 
تبذل جمهودات ٔ�خرى، ٔ�ن معا�ة هاذ النوع ٔ�ساسا، هاذ النوع د�ل 

معا�ة �برية �دا، معا�ة مع املرض، معا�ة مع ا�واء، �ش یلقاوا املرىض 
ا�واء، ٕاىل لقاوا ا�واء مع ا�مثن د�ل ا�واء، معا�ة مع التنقل من القرى 
واملدارش واجلبال د�ل املغرب ٕاىل املراكز د�ل �س�شفاء، ف�التايل يه 

  .معا�ة حق�ق�ة
ناك یعين جمهودات، متش�یو يف الس�ید الوز�ر، ٔ�ن �كون ه  ،نلمتس م�مك

  .هاذ املسار د�ل مضاعفة ا�هودات
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى لمك من الوقت الس�ید 
  .الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  :شكرا الس�ید املس�شار، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�تفا�ل مع املالحظات د�لمك

لكمت �أ�دویة الباهظة ا�مثن د�ل معاجلة الرسطان،  ٔ�وال، ف� خيص
   .�ىل ٔ�نه بعض أ�دویة یعين ٔ��ىل من فر�سا

من املؤكد ٔ�نه مجمو�ة د�ل أ�دویة د�ل هاذ املرض یعين كتكون ٔ�دویة 
ٔ�صلیة، مايش ج��سة، نظرا ٔ�ن البحث مس�متر يف الربتو�والت 

  .رض�س�شفائیة والعالج�ة، العالج�ة د�ل هاذ امل
ولكن ٔ�� كنتفا��ٔ ملا كتقول يل ٔ�كرث من فر�سا، ٔ�ن املرسوم ا�يل �ی�دد 

 un pays( یعين �ب� مقارنةال�سعرية د�ل ا�واء ف�ه فر�سا 
benchmark ( د�ل ا�ول، واح�ا تنا�ذو یعين ٔ�قل ا�مثن  6من مضن

كن ا�يل اك�ن يف دو�، ٕاذن ٔ�� ��شوف هاذ املس�ٔ� ا�يل �لكمتیو �لهيا، مي
�س�یفطوا يل هاذ أ�م�� هاذي، واح�ا دامئا تنعمتدو �ل�س�بة لٔ�صيل دامئا 

  .دول �6ىل 
ف� خيص توصل املس�شف�ات �ٔ�دویة، اح�ا غنعیدو النظر يف یعين 
ا�ورة د�ل �ق�ناء ود�ل التوزیع �ل�س�بة �لمس�شف�ات، ال یعقل ٔ�ن 

  .�لینا ٔ�ن نذهب ٕاىل منط �ٓخر�س�متر يف مركزة �ق�ناء والتوزیع، ٔ�عتقد ٔ�نه 
دأ�دویة  3ف� خيص ٔ�دویة الرسطان يف القریب، ٕان شاء هللا، 

غید�لو ٕاىل الالحئة د�ل التعویض �رب التغطیة الصحیة إالج�اریة، غیدوز 
 (CNOPS)و (CNSS)مع  (l’ANAM)بطبیعة احلال، اك�ن اتفاق�ة مع 

  .لتعویض �لهيمأ�دویة د�ل رسطان ا�م یمت یعين ا �3ش ميكن 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال الثالث وموضو�ه ملف املمرضني احلاملني �لشواهد العلیا، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  رتم،الس�ید الوز�ر احمل
ملف املمرضني املطالبني �ملعاد� �بلوماهتم العلمیة من شهادة ٕا�ازة ٔ�و 
ماسرت ٔ�و دكتوراه هيدد املسار الطبیعي �لعمل واملسار إالداري كذ� 

  .لهؤالء القطا�ات الوزارة اليت �رٔ�سوهنا
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت اختذت يف هذا  ،�ا

  الصدد؟
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  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
الس�یدة املس�شارة احملرتمة ٔ�شكرك �ىل السؤال، وت��لغك ب�ٔنه یعين 

�ش�ٔن  2.17.535الیوم اك�ن مس�ت�د تتعرفوه فهاذ ا�ال، ح�ث ٔ�نه املرسوم 
لوزارات مت النظام أ�سايس اخلاص هبیئة املمرضني وتق�يي الص�ة مشرتك �

ال�رش د�لو وا�ٓن یمت العمل به، هاذ املرسوم من �ال�، یعين ت��لكمو �ىل 
  .د�ل ا�ر�ات 3د�ل إالطارات لك ٕاطار ف�ه  5

ا�يل مف�وح يف  10اك�ن ٔ�وال التوظیف يف ا�ر�ة أ�وىل ٔ�ي السمل 
و�ه احلاصلني �ىل دبلوم ا�و� د�ل الطور أ�ول املسمل من ق�ل معاهد 

وكذ� دبلوم إال�ازة املسمل  (IFCS)2 هیل أ�طر يف املیدان الصحيت�ٔ 
، (ISPITS)3من طرف املعاهد العلیا �لمهن ا�متریضیة وتق�یة الص�ة 

ف� خيص یعين احلاصلني �ىل  11التوظیف كذ� يف ا�ر�ة املمتازة السمل 
 ٔ�نه شهادة الس� الثاين �لیوم املاسرت �ل�س�بة لهاذ املؤسس�تني، مع العمل

مث كذ� هناك ٕادماج �ل�س�بة ا�يل ، (LES ISPITS)الیوم راه مرینا ٕاىل 
عند� يف القطاع، ٕادماج املمرضني ا�از�ن من ا�و� من  (déjà)اكینني 

احلاصلني �ىل دبلوم ا�و� �لطور أ�ول،  9ا�ر�ة الثانیة، یعين السمل 
ني ا�از�ن من ا�و� ، وٕادماج املمرض10ٕادما�م يف ا�ر�ة أ�وىل السمل 

  .11احلاصلني �ىل الس� الثاين من هاذ املعاهد يف ا�ر�ة سمل  10سمل 
املس�ٔ� ما مطرو�اش،   (LES ISPITS)ٔ�عتقد ٔ�نه الیوم و�ل�س�بة

ٔ�نه هناك املس�ٔ� د�ل املامث� العلمیة وإالداریة ��بلومات د�هلم والنظام 
�كتوراه، ا�يل ٔ�صبح �هيم هاذ الف�ة یعين إال�ازة واملاسرت وا (LMD)د�ل 
  .املهنیة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة � الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه املعلومات اليت ال تبدو �دیدة �لینا ٔ�ننا 

ن ٔ��ل �سویة الوضعیة نتابع هذا امللف، وهناك وقفات اح��اج�ة م
  .إالداریة متاش�یا مع الشهادات اليت یتوفر �لهيا لك ٔ��د

وهو يف احلق�قة هذا سؤال جيب ٔ�ن جيیب �لیه ل�س فقط وز�ر 
الص�ة ٔ�و وز�ر التعلمي بل وز�ر الوظیفة العموم�ة، ٔ�ن هناك ٕاشاكل يف 

  .هذا املوضوع

                                                 
2 Institut de Formation aux Carrières de Santé. 
3 Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de 
Santé. 

�سوى  ٔ�ن ال ٔ�فهم، الس�ید الوز�ر، �ش �كون يف وزارة العدل
الوضعیة حسب الشهادات ويف وزارة الص�ة ال ميكن، ٔ�و يف وزارة التعلمي 
اكن �ٔ�مس ممك�ا وا�ٓن مل یصبح ممكن، ٕاذن هناك ارجتال يف التعامل مع 

  .نفس الوضعیات يف قانون الوظیفة العموم�ة
ندعو احلكومة ٔ�ن �اء الوقت، وحنن �داة حوار اج�عي بناء، فٕاننا 

ذا املوضوع، ٔ�نه ال ميكن �ش �كون القمية العلمیة د�ل تعید النظر يف ه
يش وا�د عندو وهو یتقاىض ٔ�قل مهنا، مث من �رخص � م�ابع ا�راسة، 

  .فهو الوزارة ٔ�و إالدارة اليت ی��عها
ٕاذن ما فهمناش اح�ا اك�ن وا�د احلر�یة يف العامل تدعو ٕاىل التكو�ن 

ملس�توى العلمي للك أ�طر من والتكو�ن املس�متر، ودامئا حماو� حتسني ا
ٔ��ل جتوید اخلدمة اليت یقد�ا �لمواطنني، ويف نفس الوقت نتعامل بفرامل 

  . ٕاداریة ختلق وا�د امل�سوب �ايل من إالح�اط
لهذا الس�ید الوز�ر، فٕاننا ندعومك وندعو احلكومة من �اللمك ٕاىل ٕا�ادة 

  . النظر يف التعامل مع هذا امللف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .للكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�با

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  . شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ٕاذن �ادي ن��قل �لسؤال الرابع وموضو�ه اخ�الالت تطبیق نظام 
، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة العمل التقديم لتقدمي "رام�د"

  .السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :�دي جشرياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

) رام�د(سؤالنا الیوم يف مجمو�ة العمل التقديم موضو�ه املسا�دة الطبیة 
  :وهو كام یيل

العدید من �خ�الالت �ىل ) رام�د(یعرف نظام املسا�دة الطبیة 
ة والت�ٔ�ري يف املواعید، مس�توى النقص يف املوارد ال�رشیة وا�لو��س��ك�

ممن هلم احلق يف �س�تفادة من هذا النظام مل جيددوا  %45ح�ث ٔ�ن 
بطائق الرام�د، مما یبني ٔ�ن هذا النظام جيد صعو�ت لتحق�ق لك أ�هداف 

  .املتو�اة م�ه
�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت تنوي الوزارة اختاذها 

  �ت املس�� حلد ا�ٓن؟ لت�اوز �خ�الالت والصعو
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

فعال هناك جمهودات ا�يل بذ�هتا الوزارة ومجیع الرشاكء ٕالجناح هاذ 
یه املرشوع ا�متعي، ولكن الزال الیوم نظام املسا�دة الطبیة رام�د تعرت 

  .مجمو�ة من النواقص و�خ�الالت
ٔ�وال ق� املوارد ال�رشیة، وهذه ظاهرة �امة ا�يل ال �س�ت�ين، رمبا 

من املوارد، ٔ�ال وهام �يت  %�52س�ت�ين �تني، يف املغرب اليت �ركز 
  .الر�ط سال الق�یطرة، وا�ار البیضاء سطات

املؤسسات  هاذ ق� املوارد كذ� نظرا �لضغط الك�ري ا�يل اك�ن �ىل
�س�شفائیة و�ىل اخلدمات الصحیة �شلك �ام، وهذا یؤ�ر �ىل ا�لواحئ 
د�ل �نتظار، القوامئ د�ل �نتظار، و�ی�ٔ�ر �ىل املواعید یعين �ش ميكن 
تعطى يف ظروف ٔ�و يف وقهتا، �ىل ٔ�یة �ال هذا سؤال كنطرحو دامئا �ىل 
املس�شف�ات حسب لك مس�شفى، حسب �دد الساكن، حسب 

 (radiologie)إالماكنیات التق�یة ا�يل كتوفر، �ميكن مييش املو�د د�ل 
ٔ�شهر، حسب لك  3م�ال حفص �ٔ�شعة �لساكنري من ٔ�س�بوع ٕاىل شهر�ن، 

  . مس�شفى، حسب لك م�طقة
مث كذ� �دم ختصیص بند يف املس�ٔ� د�ل املزيانیة د�ل املالیة د�ل 

�ش بند قار يف املزيانیة �متویل هذا هاذ النظام ٔ�و متویل هذا النظام، ما عند
النظام، وكذ� اك�ن ٕاشاكل يف احملدودیة د�ل ا�متویل �ىل مس�توى 

د�ل ا�متویل ا�يل �اصو �كون ا�يل وصلنا  %20امجلا�ات الرتابیة، یاله 
، مث كذ� ا�متویل د�ل املس�تف�د�ن، ٔ�ن هناك ف�ة ما �سمى %�80يق 
یعين ٔ�ش�اص يف وضعیة هشاشة،  (les personnes précaires)ب 

و�لكمتیو  ..�یؤدیو وا�د الواجب س�نوي، ا�يل لٔ�سف ما �یت�ٔداش �شلك
  .�ىل ال�س�بة د�ل الت�دید ا�يل فعال �ادة وكتنقص

الیوم هاذ النظام ف�ه وا�د العدد د�ل التقار�ر، وو�دة د�ل 
نة عند� التوصیات ا�يل والبد ما ��ذو هبا واك�ن فالرب�مج احلكويم واكی 

فا�طط د�لنا �ىل املدى املتوسط، �اصنا فعال حنس�نو أ�داء واملردودیة 
وضامن �س�متراریة د�ل هاذ النظام، ٔ�نه ٔ�سايس و�یجسد ملدى روح 
التضامن ا�يل اكینة �ىل املس�توى د�ل بالد� وكذ� الطموح د�ل 

  .احلكومة ٕاىل �رس�یخ �دا� اج�عیة �ىل هذا املس�توى
دامة املالیة د�ل هاذ النظام، �اص اس�تقرار املوارد املالیة �س�ت

  .وصندوق �اص
ف� خيص احلاكمة، ٔ�عتقد ٔ�ن مس�ٔ� املالیة كذ� هتم احلاكمة، ٕا�داث 
هیئة �اصة مس�تق� لتدبري هذا النظام مع تعممي نظام معلومايت، �اصنا 

تعرفو نظام معلومايت حصي وطين م�دمج �ش ميكن �رصدو لك معلومة ون 
�لهيا ونعرفو ٔ�ش�نو هام التاكلیف الیوم ا�يل تنطلبو ٔ�نه وزارة املالیة تعطینا 
اع�دات ملس�شف�ات، تیقول � ٕاىل عندمك نظام د�ل الفو�رة مضبوط 
ٔ�� نعطیك الفلوس، �یعطیو �لمراكز �س�شفائیة اجلامعیة ٔ�ن عندمه 

  ..ىلنظام معلومايت، ولكن تنلقاو اح�ا مشالك يف احلصول �

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
و�س�ل يف مجموعتنا ا�هودات  ،�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

  .اجلبارة ا�يل بدی��و هبا م�ذ تعی��مك �ىل هاذ القطاع
  الس�ید الوز�ر، 

خصوصا يف أ�وساط الفقرية ٔ�و يف أ�وساط ) م�دالرا(أ�مهیة د�ل 
الهشة ما كتخفى �ىل ٔ��د، وهاذ الناس ميل �یجیو �لمس�شف�ات يف ٕاطار 

�یجیو �ىل ٔ�ساس ٔ�ن یلقاو مجیع املسا�دات، ٕاال ) الرام�د(هاذ اليش د�ل 
  .د�ل �خ�الالت ٔ�ساس�یة 3ٔ�نه ا�يل �یتالحظ ٔ�نه هناك 

  .م�با�دة يف الزمنأ�وىل، �یجیو �یلقاو مواعید 
�نیا، �یجیو ميل كتكون معلیة فهاذ إالطار بعض أ��زة كتوفر هلم 
ولكن بعض أ��زة �اصهم یق�نیوها لروسهم، وهذا ك�شلك حق�قة وا�د 

  .املشلك
مس�لني فوا�د اجلهة  اإالشاكل الثالث هو ٔ�نه بعض الناس �یكونو 

 هاذ إالطار �یقولوا هلم �لمس�شف�ات يف اجلهة ٔ�خرى وميل �یتقدمو  او�ی��قلو 
  .�اصمك �رجعوا �لجهة ا�يل مس�لني فهيا، وهذا ٕاشاكل حق�قي

فالس�ید الوز�ر، كنطلبو م�مك ٔ�نه یتعاد النظر فهاذ �خ�الالت هاذو، 
�ش حق�قة املواطن ميل �یمتتع هباذ البطاقة وميل كتكون املسا�دة �كون 

  .مسا�دة اكم�، ٕاذن هاذو هام �خ�الالت
  .الس�ید الوز�رشكرا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال اخلامس موضو�ه، اخلصاص يف ٔ�طباء ٔ�قسام املس�تع�الت 
�جلهات اجلنوبیة الثالثة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل

  :داداملس�شار الس�ید امحد �� امعر �
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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سؤالنا یتعلق �لنقص اخلاص يف ٔ�طباء املس�تع�الت، ورمغ ا�هودات 
ا�يل بذ�هتا احلكومات املتعاق�ة مشكورة، ورمغ ا�هودات ا�يل بذلوا اجلهات 

�اد يف أ�طباء يف واملنتخبني والسلطات احمللیة الزال هناك خصاص 
املس�تع�الت، وهذا یوضع جوج داملشالك ا�يل يه مشلك جيیو املرىض 
ویبقاو حيانو الصف ٕاىل ٔ�ن توصلهم النوبة وهام �ایني يف ذیك احلا� ا�يل 

  . يه
و�نیا أ�طباء ا�يل خيدموا ٔ�كرث من طاقهتم ؤ�كرث من امحلو� د�هلم يف 

رىض أ�طباء، وما بني مرافقني جمهودمه، وهذا یؤدي ملشالك ما بني امل
املرىض، يف احلق�قة راه �ایب وا�د مریض وحلق�ه النوبة ومطروح وطب�ب 

  . حيانو دا�ر�ن الصف �ىل هذا، هذا یثقل اكهل امجلیع 2وا�د ٔ�و 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ماذا تنوي وزارة الص�ة يف ز�دة يف  ،�ا

  أ�طباء يف املس�تع�الت مس�تق�ال؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

القطاع الصحي �جلهات الثالث س�یحظى ب�ٔمهیة د�ل الوزارة حبمك ٔ�هنا 
م�خرطة كذ� يف االتفاق�ات الثالث ا�يل توقعت ٔ�مام �ال� امل� يف 

طار الرب�مج التمنوي اجلدید لٔ�قالمي اجلنوبیة، اخلصاص اك�ن �ىل مس�توى إ 
أ�طباء العامون، ٔ�عتقد، ٔ�نه در� جمهود �ىل مس�توى أ�طباء 
املتخصصني، ٔ�نه عند� دامئا إالشاكل د�ل �دم الت�اق أ�طباء ملا تن�لوا 

شهر�ن م�اصب د�ل الشغل يف القطاع، یاله طبی�ني ا�يل التحقوا هاذي 
  . تقریبا

طب�ب، ؤ��لب�هتم ما  14ف� خيص املس�تع�الت عند� يف اجلهة 
التحقوش، �لتايل كتقوم املندوبیات بوا�د العمل حق�قة م�تكر �لتعاقد مع 
ٔ�طباء يف ٕاطار الرشااكت، هذا مشكور�ن �لیه ا�الس املنتخبة، التعاقد 

حلرضیة، وطبی�ني مع طبی�ني يف بو�دور ��لس إالقلميي وامجلا�ة ا
هذا ف� خيص �ة العیون  بب�یة املرىس،�لسامرة، ٕاضافة ٕاىل طبی�ني 

الساق�ة امحلراء، التعاقد كذ� مع طبی�ني بني ا�لس إالقلميي لطرفایة 
  . واملندوبیة إالقلميیة

د�ل  4هناك كذ� املرشوع د�ل التعاقد �ىل مس�توى العیون د�ل 
  . د�ل املمرضني 5أ�طباء و

ف� خيص �ة ا�ا�� واد ا�هب، یعين هذا مس�شفى ا�يل مت الت�ٔهیل 
 53د�لو �ش مييش ٕاىل مس�توى د�ل مس�شفى �وي �ملرور د�لو من 

رس�ر والتك�یف من �دد د�ل التخصصات ا�يل به، يف  80رس�ر ٕاىل 

 د�ل أ�طباء و�یضم بطبیعة احلال القسم د�ل 7املس�تع�الت �ی�دموا ف�ه 
املس�تع�الت مبر�ب جرا� �بع �، �ٕالضافة ٕاىل طبیعة احلال س�یارة د�ل 

  . النقل ا�يل يه كذ� �مة يف املس�تع�الت
ف� خيص �ة لكممي واد نون، هنا ميكن نقولو ب�ٔنه ك�ش�تغلو �حلد 
أ�دىن من املوارد ال�رشیة، ا�يل �اص املس�تع�الت، املس�شفى اجلهوي 

، املس�شفى إالقلميي 5 ببو�زاكرن�شفى القرب دأ�طباء، مس  �5لكممي 
، 5، املس�شفى إالقلميي �س�یدي ٕافين 4، إالقلميي ب�ٓسا الزاك 5بطانطان 

وهذا یعين ٔ�ن ما نقوم به �ل�س�بة لٔ�طباء أ�خصائیني زود� هاذ 
املس�شف�ات ب�ٔطباء طب ال�ساء والتولید، طب أ�طفال، طب إالنعاش 

جرا�ة العظام، جرا�ة أ�طفال واخ�صاصات والت�د�ر، اجلرا�ة العامة، 
  . ٔ�خرى

و�ادي �س�مترو بطبیعة احلال يف هذا العمل املشرتك مع املنتخبني، ؤ�� 
اكن يف لقاء مع رئ�س اجلهة د�ل ا�ا�� واد ا�هب يف وضع �ر�مج كذ� 
�دید لتوظیف ٔ�طر ش�به طبیة �ىل مس�توى املراكز د�ل القرب، وهذا 

  .نعمموه �ىل املس�توى الوطين ٕان شاء هللا بغینا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .شكرا �ىل اجلواب

ومن مضن اجلواب د�� مسیت �دد من أ�طباء ا�يل هام عندمه 
(contrat) حنس�بو الورقة د�لو يه ا�يل �ات، ٔ��  وما التحقوا هذاك

�اص الطب�ب ا�يل جيي یعود یلتحق، ٔ�ن الطب�ب م�ني مدیورة معه عقدة 
�اصو یلتحق، ٔ�� قلت اك�ن خصاص ٕاذن مادام مازال ما التحق اك�ن 

  . خصاص
، ٔ�ییه، ولكن هاذو ما 5ٔ�طباء يف املس�تع�الت و 4حس�ت  ،�نیا

، 2مهنم مفا الش  1النوبة، یبقى  خيدموا يف وقت وا�د، هاذو دا�ر�ن
ا�يل �زول يش �ا�ة  6وال  4وال  5الناس الساكنة، لكممي مك ساكنتو ا�يل 

، ٕاىل مرض �ري وا�د يف 300000يف املس�تع�الت، العیون ساكنهتا فهيا 
و�اي وا�د هازو، واك�ن ا�يل �او معه جوج ودارو الصف، حشال  أ�لف

یعود ما�ینة ما یقد، عندو معلو البد  من طب�ب یقد یقابلهم، الطب�ب و�ا
 .یدوز �ىل وا�د البد لو یعرف ٔ�ش اك�ن

�نیا، انتظرو م�ني؟ ٔ�� نتلكم �ىل �اص مسائل ا�يل تعود م�وفرة يف 
  .�ني املاكن یوم�ا �لمواطنني

بقاو امك نظرا ٕاىل ابغینابغیت نتلكم �لیه، وهو ا�يل اهذا هو ا�يل 
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ب�ب م�خطي اجلهد د�لو خيدم، عندو بقى الط االساكن دا�ر�ن الصف، و 
هذا وعندو يش �الس ويش �الس �شخص، راه �ادي �كون � 
املشالك، ٔ�ن ذوك ما داواو، وهذا ختطى طاق�و، حفاظا �ىل ا�اك�رة ا�يل 

  .عند� یعود معهم �د یعاوهنم، وحفاظا �ىل الساكنة كت�رب �د یعاجلها
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ز�رشكرا الس�ید الو 

  .مخسة ثواين ا�يل بقات لمك ٔ�عتقد �ري اكف�ة، تفضل

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .�رس�ة

أ�طباء املتعاقدون ما ميك�ش ما یلتاحقش، وٕاال كنفسخو العقدة، 
وهاذوك ا�يل یعين مت تعیهنم ٕاىل ما التحقشاي �یمت ٕالغاء املنصب ٔ�و حتوی� 

  .هاذ اليش ا�يل اك�ن
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .راشك

�ادي نتقل �لسؤال السادس، وموضو�ه اخلصاص يف أ�طباء العامني 
و�خ�صاصیني ٕ�قلمي زا�ورة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضيل أ�خت

 :املس�شارة الس�یدة فاطمة معريي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ن�سوال هاذ القطاع ح�وي ٔ��كسون القطا�ات  ،الس�ید الوز�ر
�ج�عیة املغرب، تعاين ساكنة در�ة �فاللت �امة و�اصة ساكنة زا�ورة 
ا�اكن قطاعیا �ول �دا �شلك �ام يف مجیع النوا�، �اصة أ�طباء، 

  .الطب العام وأ�طباء �خ�صاصیني
  الس�ید الوز�ر،

ا، جام�ة ٔ�فر جام�ة بدون طب�ب �جام�ة  18 جام�ة يف ٕاقلمي زا�ورة، 25
جام�ة البلیدة جام�ة ٔ�فالندرا، جام�ة متزموط، جام�ة �ف�ش�نا، ��س�یفت، 

املواطن تیضاف املشلك �ري يف تلق�ح أ�طفال  بدون طب�ب ٔ�و ممرض،
النقوب يف  �جام�ة حمام�د الغزالن، جام�ة تغبالت، جام�ة ٔ�یت بوداود ق�ادة

ٔ��غ  2017مة بدون طب�ب، الطب�ب �ادر من �س 18000جام�ات،  2
، ٕاال غونغ إالهامل أ�طباء، أ��زة، أ�دویة، ت�سقسا 2018و 4الشهر 

  .تنكرا ا�یذب��ان اجلنوب الرشيق، غرادمي ٕاقلمي زا�ورة
  الس�ید الوز�ر،

ح�ا يف إا�ن سقسا ید ا�و� ٔ�یت حتمك يف طبینب، ٔ�یتحمك ا�و�، راه 

  .ب جوجمغرب وا�د ما يش مغر 
الس�ید الوز�ر، ٔ��كن سقسا ما �اكن إالسرتاتیجیة نون نغد احللول 
ندرسا حتلال املشلكدغ ٕا�ال العو�ز ٔ��كو�زول ٕاقلمي زا�ورة ٔ�ر�متىن 
ٔ�دغورنغیيل ٕا�ن املس�شفى �وي جبهة در�ة �ف�اللت اتقر�ن التخصصات 

  .�لمواطنني
  .�منريت

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .ز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید الو 

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�یدة املس�شارة، فعال �ة در�ة �ف�اللت من اجلهات ا�يل كتعرف 
خصاص �ىل املس�توى العرض العال� �شلك �ام، و�ىل مس�توى املوارد 

  .ال�رشیة �شلك �اص
نه ولكن �لیين نعطیك بعض املعطیات �ىل مس�توى ٕاقلمي زا�ورة، �ٔ 

 169طب�ب ٔ�خصايئ،  29د�ل أ�طباء �امون،  16اك�ن هناك جمهود، 
ٕاداري  22صیاد� و 3د�ل أ�طر الش�به طبیة، جوج جرا� أ�س�نان، 

  . وتقين
بقاش عند� مشلك، یعين الیوم �خ�صاصات ا�خ�صاصیني ما 

 ها يف أ�شهر أ��ريةاذات الطابع إالس�تع�ايل، بعض التعی��ات ا�يل ٔ�جرین
�لینا املشلك، ٔ�مراض العیون، أ�مراض النفس�یة والعقلیة، الصدر 
واحلساس�یة، الغدة ا�رق�ة، مرض السكري، اجلرا�ة الباطنیة، أ�نف 

  .واحلنجرة
اخلصاص ا�يل �یعرفوا إالقلمي كام قلت ف� خيص أ�طباء العامون، هنا 
ا �لكمت �ىل املثال د�ل اجلهات اجلنوبیة، ولكن كذ� كنت مؤخر 

�ف�اللت، واكن معل  -�لراش�یدیة، واكن لقاء مع رئ�س اجلهة د�ل در�ة
�ىل مس�توى الت�الیل الطبیة ال البیولوج�ة وال اجلی��ة، واك�ن وا�د معل 
�م �ادي یدار، وقرر� يف �ني املاكن �ش حنلوا یعين خمترب �وي، 

قالمي ٔ�خرى مرجعي بدا�ل اجلهة ا�يل ميكن جيمع لك العینات ا�يل جتي من �ٔ 
  (l’anapath)ا�يل يه كتدار ا�ٓن �اصة يف ما خيص ٔ�مراض الرسطان

  . ا�يل كتدار يف م�اطق �ارج اجلهة، الیوم �ادي تدار يف اجلهة
كذ� م�فقني �ش �ش�تغلو �ىل املنظومة د�ل املوارد ال�رشیة، وهنا 

رح ميكن يل نقول ب�ٔنه ا�ٓن كند�رو ٔ�جوبة و�لول لبعض املشالك ا�يل كتط
يف لك جمال، جمال، يف لك �ة، يف لك ٕاقلمي، ولكن �اصنا وا�د املقاربة 
مشولیة، �یف ما قلت، �ش فعال هاذ أ�طباء یعملوا، یبداو یلتحقوا 
�ملناطق البعیدة، �اصنا نلقاو، ٔ�ن هاذ أ�طر راه د�ل ا�و� رصفت 

، و�لتايل �لهيم یعين ٕاماكنیات �مة، و�اصهم �سامهوا يف ا�هود الوطين
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�اصنا هاذ املنظور الشامل ا�يل �رن�او ف�ه، ٔ�وال احلق د�ل املواطن يف 
الص�ة والولوج ٕاىل اخلدمة العموم�ة، واحلق كذ� د�ل الطب�ب يف وضع 
اج�عي مرحي، �ادي نلقاو أ�سلوب �ش ميكن یعين لك يش �كون 

  .املس�توى دالرضا د�لو مرتفع، ؤ�وال وق�ل لك يشء املواطن
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة � وملن ٔ�راد من الفریق �س�تقاليل، تفضل 

  .الس�ید الرئ�س

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  . الفریق �س�تقاليل �شكرمك �ىل ردمك

املواطن معنا ٔ�نه  ولكن ٔ�ننا عند دراس��ا مجلیع أ�س�ئ� نالحظ ویالحظ
هناك نقص ؤ�ن هناك �لل يف �س�یري وزارة الص�ة، �لل ل�س يف الوزارة 

 la carte( ولكن يف أ�قالمي، هناك نقص لعدم ضبط اخلریطة الصحیة،
sanitaire(.  

ٔ�� تن�ٔكد لمك �مس الفریق �س�تقاليل، جيب العنایة �ملناطق  ،ٕاذن
�ف�اللت، �یف قالت أ�خت  –الفقرية واملهمشة �اصة م�اطق �ة در�ة 

�لسؤال جبام�ة جام�ة، هناك نقص يف أ�طباء، يف أ�طر، سواء العامني ٔ�و 
اخلصوصیني، اليشء ا�ي س�یؤ�ر �ىل هذه الساكنة، وما ٔ�حوج�ا ٕاىل 
التعاون معمك لكشف ماكمن اخللل لتكون الص�ة م� �لجمیع، الس�ید 

  .الوز�ر
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .س�ید الرئ�سشكرا �ل 

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار، 

فعال املس�تق�ل د�ل تطو�ر املنظومة الصحیة وتعز�ز العرض العال� 
الزم خيضع �لخریطة الصحیة، ؤ�عطینا التعل�ت �ىل مس�توى اجلهات �ش 

�ل�ان یمت املصادقة �ىل ا�ططات اجلهویة لعرض العال�ات يف ٕاطار ا
اجلهویة ا�يل ك�رشفوا �لهيا السادة الوالة، ٔ�نه �ل�س�بة لنا املو�ه لعملنا يف 
املس�تق�ل، املراكز الصحیة د�ل القرب كتبقى مسدودة ٔ�نه رشاكء قاموا 
معلوها، جام�ات حملیة يف ٕاطار یعين االتفاق�ات مع یعين ممولني ٔ�و ٕ�ماكن�هتم 

ا املوارد، ما در�ش التوقعات د�لنا كتبقى مغلقة نظرا ٔ�نه ما رصد�ش له
  .�ل�س�بة �لموارد ال�رشیة

ا�يل  15ف� خيص یعين املس�توصفات د�لنا، حسب املعطیات 
  .مسدود�ن، وراه اح�ا سا�ر�ن يف الف�ح د�هلم

كذ� هاذ التوج�ه د�ل العمل د�ل الرشاكء هو ٔ�سايس، ملا كنعملو 
وا�د اخلریطة حصیة �یكونوا لك الرشاكء �ارض�ن، و�یتفقوا ٔ�ش�نو ميكن هلم 

  .یعملوا يف املس�تق�ل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .�نیة �لس�ید الرئ�س وكذ� لمك 20ٔ�ضفت 
 –وضع الصحي املزري جبهة بين مالل السؤال السابع وموضو�ه ال

خ�یفرة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 
  .لٔ�حرار، تفضل الس�ید الرئ�س مشكورا

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ٕاخواين املس�شار�ن، املس�شارات،
  السادة الوزراء،

ضا�ا حصیة مزریة ٔ�دت ٕاىل تع�ش ساكنة �ة بين مالل خ�یفرة ٔ�و 
وجود اح�قان �بري وسطها �س�ب ضعف اخلدمات ورداءهتا، مما یؤدي 
ذ� ٕاىل ارتفاع �س�بة الوف�ات وسط أ��ات احلوامل اليشء ا�ي یفرض 

  .بناء العدید من دور الوالدات يف خمتلف هاته أ�قالمي ذات الطابع اجلبيل
لوالدات �ىل الساكنة الس�ید الوز�ر، مىت س�مت تعممي بناء دور ا

  اجلبلیة؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

يف البدایة كذ� الزم�ا نؤكد ب�ٔنه �ة بين مالل خ�یفرة �بايق اجلهات 
تن�اولو نبحثو �ىل  ا�يل تتعرف خصاص، یعين ا�يل تتحظى �ٔ�ولویة وفهيا

  .�لول م�تكرة �ش حنلو إالشاكلیات د�ل النقص
ٔ�وال، ف� خيص إالماكنیات املادیة ف��اول توج�ه ما ميكن من ا�مع 
لهاته اجلهات، اكن هناك يف هاذ اجلهة یعين معل ا�يل ٔ�صبحت الیوم اك�ن 

یة وا�د الب��ة الصحیة ال ب�ٔس هبا فهيا ش�بكة داملؤسسات الصحیة الوقا
د�ل  10واملس�شف�ات واملوارد ال�رشیة، وت��لكم فهاذ اجلهة هناك 

دور د�ل الوالدة،  52مؤسسة �لر�ایة الصحیة، و 264املس�شف�ات، 
يه دور قرویة، ميكن يل نقول �  46يف العامل القروي،  46فهيا  52وهاذ 
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يف �لك ٕاقلمي ٕاقلمي حشال اك�ن، فعال واش �ادي ند�رو دار د�ل الوالدة 
لك جام�ة هذا ملا ال، ٔ�نه كذ� الیوم ا�ور د�ل امجلا�ات احمللیة ف� 
یتعلق �لص�ة د�ل القرب يف املؤسسات الر�ایة الصحیة ميكن یبقى 

  . ٔ�سايس، توفري املوارد ال�رشیة ٔ�سايس
اح�ا ميكن �ش�تغلو �ىل مس�توى التكو�ن والتك�یف من العدد د�ل 

بالت، یعين اح�ا مس�تعد�ن، واكینني �ىل التكو�ن يف ا�ال د�ل القا
مس�توى یعين سوق الشغل، و�لتايل �اصنا �لول مشرتكة �ش ميكن 

  . منش�یو بعید
ٕاماكنی��ا �ش نعملو يف لك جام�ة جام�ة دار الوالدة، ال ٔ�عتقد ٔ�نين 
ميكن يل نقول لمك ممكن، ولكن هناك ٕاماكنیات يف تطو�ر یعين الطب 

� يف املراق�ة د�ل امحلل، ومن بعد إالتیان امجلا�ايت، ٕاماكنیات كذ
�حلاالت یعين يف الوقت، وا�د املدة ق�ل من وقت الوالدة �ل�س�بة 
�ل�االت ا�يل يه صعیبة، ما ن�س�ناوش حىت یويل �س�تع�ال ونولیو 

  . ت�ش�تغلو يف ٕایفاد وا�د ا�مو�ة د�ل احلاالت ٕاىل املس�شف�ات الكربى
والدة یعين  35231فهاذ اجلهة یعين تقریبا  يف دور الوالدة 2017س�نة 

د�ل  %67اكینة �ىل املس�توى د�ل هاذ دور الوالدة،  %�67س�بة 
  . الوالدات اكینة فهاذ ا�ور

كذ� �ل�س�بة ف� خيص حصة أ�م والطفل اك�ن هناك جمهودات ج�ارة 
يف ٕاطار الرب�مج الوطين د�ل حصة أ�م والطفل ا�يل مكن بالد� �ش 

لصو من �س�بة الوف�ات �ى أ��ات احلامالت وكذ� �ل�س�بة �لوف�ات نق
  . د�ل أ�طفال �دیيث الوالدة

، هناك ف� خيص 2021دامئا ف� خيص �رتقاء هباذ اخلدمات يف ٔ�فق 
و�دة طبیة م�نق�، هاذي  21س�یارة ٕاسعاف،  42اق�ناء : املس�تع�الت

ملواطنات يف املناطق مس�ٔ� ٔ�ساس�یة من ٔ��ل تقریب اخلدامات من ا
مراكز حصیة قرویة �ىل مس�توى هاته  7القرویة املعزو�، وكذ� ت�ٔهیل 

  . اجلهة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �لتعق�ب

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

  . � يف احلق�قة صدم�ين ٔ�ننا مسعنا العكسأ�رقام ا�يل ٔ�عطیتو
ٔ�س�باب �زول هذا السؤال، الس�ید الوز�ر، هو ما صادف�اه من خسط 
�ارم لساكنة اجلهة عن ٔ�وضاع القطاع الصحي �جلهة �لك من �الل مناذج 
ح�ة وقف�ا �لهيا �الل ز�رتنا املیدانیة ٔ�قالمي خریبكة، الفق�ه بنصاحل، بين 

  . لمالل، خ�یفرة ؤ�زیال

ح�ث ملس�نا خصاصا �وال يف اخلدمات املقدمة �لساكنة، خصوصا 
جام�ة ٔ�یت سعديل ٕ�قلمي خ�یفرة، جام�ة بني وسعد، جام�ة س�یدي حيىي 

   .والد عزوز خبریبكة�ٔ كز�رت ب�ين مالل، وجام�ة جام�ة � الویدان ب�ٔزیالل،
مناذج صار�ة مجلا�ات تع�ش خمتلف مظاهر الهشاشة، یطلبون فقط 

دار �لوالدة، غریب أ�مر، �ول  �46لوالدة، واح�ا ا�ٓن ك�سمعو دورا 
هذا اخلصاص، صعوبة املسا� ووعورهتا يف ظل انعدام �رامج د�ل فك 
العز�، خصوصا ٔ�قالمي خ�یفرة ؤ�زیالل، ح�ث یطرح السؤال حصة أ�م 
والطفل؟ اليشء ا�ي جيعل ٔ�رقام وف�ات ٔ��ات ٔ�ثناء الوالدة مرتفعة �دا، 

ما �يسء لبالد� ولٕالصال�ات اليت تقوم هبا يف س��ل �رتقاء وهو 
  .مبس�توى اخلدمات املقدمة وتوفري الع�ش الكرمي �لمواطنني واملواطنات

�ىل مس�توى اخلدمة الصحیة، الس�ید الوز�ر،  هناك ت�ٔخر �بري لبالد�
اليت تقد�ا ملواطنهيا، وخصوصا يف أ�ر�ف، املواطنون �ش�تكون من سوء 

م� مع املریض، احملسوبیة، وإالهامل وغیاب أ�طباء، هناك غیاب رؤیة املعا
  .واحضة لت�ين تصور جممتعي سلمي �لص�ة �حق للك مواطن، بدون اس�ت��اء

ٕاهنا ٕاشاكلیة م�ظومة ب�ٔمكلها حتتاج ٕاىل �شخیص ٔ�ما�ن العطب �ىل 
  .خمتلف املس�تو�ت

  الس�ید الوز�ر، 
ربتمك املیدانیة مكنتخب و�رملاين ٔ�نمت �دیدون �ىل القطاع، ؤ��ید ٔ�ن جت

ومكهين يف القطاع، جتعلمك �ىل �مل مس�بق ب�ٔوضاع قطاع الص�ة الصعبة 
�دا، وهو ما یفرض �لیمك الیوم �سطري مجمو�ة من أ�ولو�ت، ٔ��رزها، 
التو�ه حنو حتسني الولوج خلدمات القرب لتقریب اخلدمة الص�ة من 

بناء دور والدة جمهزة وم�وفرة الساكنة اجلبلیة �خلصوص، و�ىل اخلصوص 
�ىل املمرضني وأ�طباء أ�كفاء، هو ما �سا�د �ىل الرفع الضغط �ىل 

  .املس�شف�ات إالقلميیة واجلهویة
خ�یفرة، �ة فقرية،  –�لك صدق، الس�ید الوز�ر، �ة بين مالل 

ساكنهتا صبورة �دا، وحتتاج الیوم ٕاىل صدمة من ٔ��ل ٕانقاذها، وتبقى 
  .ٔ�وىل ٔ�ولو�ت ساكنة هذه اجلهة اخلدمة الصحیة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، وهبذا �ادي �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، وموضو�ه الوضعیة 
القانونیة �لمنامج والنظام أ�سايس �لمقاوالت املنجمیة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  . املس�شار

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
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تعلمون ٔ�ن بالد� �اشت وال �زال تع�ش �ىل وقع أ��داث أ��مية اليت 
  . نة جرادةوقعت يف �دد من املراكز املنجمیة، ؤ�خص ���ر مهنا مدی 

دون العودة ٕاىل تفاصیل هذا املوضوع، �سائلمك خصوصا عن ما يه 
ا�روس اليت اس�ت�لصت وكذا عن النظام أ�سايس ٔ�و مرشوع النظام 
أ�سايس ملس�ت�ديم املقاوالت املنجمیة؟ ؤ�ساسا �سائلمك هل س�مت وضع 
�د �لس�ندر�ت اليت تعمل يف رشوط ال ٕا�سانیة وال ميكن �س�مترار 

  ولها؟بق�
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة وز�رالس�ید عز�ز ر�ح 
  الس�ید الرئ�س،

  . ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هاذ السؤال
 �ىل ٔ�یة �ال مل ن��ظر حىت تقع ت� أ��داث، ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن يف
احلكومة السابقة بدٔ�ت معلیات ٕاصال�ات �برية يف قطا�ات م�عددة، 

  . و�بعمتوها نقل املقالع، املعادن، ٕاىل �ري ذ�
، ٕاىل كتذ�رو قوانني �دیدة، الهدف مهنا هو 2015وصدرت قوانني يف 

يف هاذ �جتاه ا�يل كتلكم �لیه الس�ید املس�شار احملرتم، �ىل ٔ�ننا ميكن لنا 
  : فلسفة �دیدة فهيا ٔ�ربعة د�ل احلواجيند�رو وا�د ال 

  .حقوق ا�و� �ىل اعتبار ٔ�ن هذا م� ��و�، املعادن وال �ريها
�نیا، حقوق ا�ال، ٔ�و �منیة ا�ال، امجلا�ات احمللیة جيب ٔ�ن �س�تف�د 

  .من ذ�
  . حقوق املس�ت�دمني

  . مث �منیة �س��ر
�ت ومع املتد�لني البد ٔ�ن هذه يه املعاد� ا�يل بطبیعة احلال مع النقا

�ش�تغل يف هذا �جتاه، وهذا هو التوازن ا�يل ٔ�عتقد ا�يل هو ا�ٓن �یطبع 
  .حىت احلوار ا�ٓن بني احلكومة وبني النقا�ت

طبعا، فهاذ إالطار راه اك�ن قانون �دید، كام يف �لممك، د�ل 
ع النقا�ت املس�ت�دمني فا�ال د�ل املنامج، ٔ�� �ذیت قرار �ش �رسلو مجلی

�ش یعطیو� الرٔ�ي د�هلم، يف حوار ثاليث مع النقا�ت ومع املشغلني �ش 
ميكن �كون تیضمن هاذ التوازن ا�يل �لكمت �لیه، �منیة �س��ر، حقوق 
العاملني، ويف القانون اجلدید د�ل املعادن ٔ�نه من الرشوط د�ل حسب 

ل، واش الصحیة الرتاخ�ص املعدنیة يه رشوط �ش�تغال د�ل العام
  .والبی��ة ٕاىل �ري ذ�

ر�ت، كام يف �لممك، اختذت قرارات يف ٕاطار الرب�مج د�ل لس�ندا
إالصالح د�ل الرشق، حسبنا وا�د العدد د�ل الرتاخ�ص ا�يل الناس ما 

  .الزتموش مبا فهيا �راخ�ص موجودة جفرادة، حسبناها وتقرر حسهبا
بومه يف ٕاطار التعاونیات، اح�ا مث ٔ�حصاب الس�ندر�ت، راه اح�ا كنوا� 

�رخ�ص، ومازال م�ات �راخ�ص س�سحب، ٕاىل ما  1400راه حسبنا 
الزتموش الناس ال معىن ٔ�ن یبقاو يف القطاع د�ل املعادن و�لزتام اجتاه 
ا�و� كام قلت ومع املس�ت�دمني ومع ا�ال ونضمن حقوق الرشاكت، هذا 

  .هو التوازن ا�يل ك�ش�تغلو �لیه
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

وا�يل يه يف �لمنا فعال ٔ�ن مرشوع القانون أ�سايس توصلنا ب�س�ة 
د�لنا، ٔ�ن لنا انتظارات ا�يل  م�و �ٔ�مس، اح�ا بصدد ٕا�داد املالحظات

�ىل رٔ�سها كام هو معلوم الص�ة والسالمة يف املنامج، و�ىل رٔ�سها كذ� 
ا�رتام قانون الشغل، ؤ�ساسا ا�رتام خصوصیة العامل املنجمي، ٔ�ن 

  . العامل املنجمي � خصوصیات بطبیعة احلال
نجمي ون��ظر ٔ�ساسا من هذا القانون ٔ�ن تعرف املالمئة بني وضعیة امل 

ومكثال �ىل ذ� هو ٔ�ن املعلوم �ىل املس�توى العاملي ٔ�ن عامل املنامج 
 س�نة فقط، يف �ني ٔ�ن نظام التقا�د التمكیيل املعروف ب  �55ش�تغلون 

(la CIMR)4  س�نة وما  60حير�م من هذا �م�یاز، ٔ�نه حي�سب
  .، هذا م�ال فقط �ىل �نتظارات ا�يل عند�60عندهومش م�ني غیجیبو 

نتظار الثاين هو حىت ال تتكرر امل�ٔساة، ٔ�ن وقعت م�ٔساة جيب ٔ�ن �
ال تتكرر، ٕاذن یبدٔ� العمل اجلاد �ىل وضع �د �لس�ندر�ت ا�يل يه مذ� 

  .�لكرامة إال�سانیة، و�لتايل ال ميكن �س�مترار فهيا حتت ٔ�ي مربر اكن
كذ� وحنن نتلكم عن هذه التبعات، نناشد احلكومة عن ابتعادها عن 
املقاربة أ�م�یة، حنن حنرتم أ�من وحنرتم القضاء ولكن �زج هبم يف الرصا�ات 

  .�ج�عیة لكام ٔ��لن رصاع اج�عي ٔ�و حراك اج�عي
�بتعاد كذ�، وحنن نت�دث يف هذا الوقت وا�شغالنا أ�سايس هو 
القضیة الوطنیة، ٔ�مل حين الوقت �ل�دیث عن جهبة دا�لیة؟ واجلهبة 

دها أ�سايس هو ا�رتام �رامة املواطن، ٔ�ن هو املعين وهو ا�ا�لیة عام
جحر أ�ساس يف لك تصدي ٔ�ي حماو� �لنیل من و�دتنا الرتابیة و�لتايل 

  .�خول عهد ا�رتام املواطن واملواطنة
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار

                                                 
4 Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite. 
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  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامة لطاقةاالس�ید وز�ر 
ٔ�� فقط بغیت نضیف �ىل ٔ�ن القانون اجلدید رامك �ادي تضطلعوا �لیه 
ؤ�یضا مع مجیع النقا�ت، راه اك�ن املالمئة لهاذ القانون مع مق�ضیات مدونة 
الشغل اجلدیدة، رمغ ٔ�نه اك�ن اخ�الف، ٔ�نه اك�ن وا�د اخلصوصیة كام 

يض الص�ة والسالمة �لمقاوالت اليت �شغل ٔ�كرث ٔ�رشمت ٕا�هيا، تعممي مفو
خشص �ش �كون املفوضني د�ل الص�ة والسالمة، ٔ�ن هذا  200من 

وا�د ا�ال ف�ه هتدید �لص�ة، تق�ني مف�ش�یة الشغل، مث هاذ ا�لجوء د�ل 
املناو� ٔ�یضا جيب ٔ�ن خيضع �لمراق�ة مايش ٔ�یة م�او�، حىت هام خصهم 

  .لیعطیو احلقوق د�ل العام
اجلهبة ا�ا�لیة لكنا م�فقون وحتتاج ٕاىل خملصني، ٕاىل تعاون، ٕاىل 
صدق، ٔ��لبیة ومعارضة، مقاوالت مواطنة ٔ�یضا �سامه، مواطن ٔ�یضا عندو 
الكرامة د�لو ولكن ٔ�یضا عندو حقوق وتیقوم �لواجب، ؤ�عتقد ٕان شاء 
 هللا اجلهبة حمصنة رمغ بعض الفلتات اليت حتصل، ولكهنا تبقى دامئا
اس�ت��ائیة، ٔ�ن امحلد � وهاذ اليش �الش املغاربة والعامل یثق يف املغرب، 

  .ٔ�نه اس�تطعنا حنصنو ذاتنا
كنمتىن �س�متر املسار ا�ميقراطي ٕان شاء هللا، و�ادي �س�متر و�ادي 

  . نوا�و ٔ�ي �راجع
ؤ�یضا يف جمال حقوق إال�سان والكرامة مث �منیة الشغل، وراه اك�ن 

نقا�ت يف ا�ال د�ل �منیة الشغل ومع ٔ�یضا املشغلني �ش ا�ٓن حوار مع ال 
  . �منیو الشغل و�كون الكرامة د�ل الشغی� ود�ل املواطنني

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

معهام و�دة ون��قل ٕاىل السؤالني املو�ني لقطاع الس�یا�ة وا��ان جت 
املوضوع، والبدایة مع سؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  . وموضو�ه الرب�مج املندمج �مع الس�یا�ة ا�ا�لیة، تفضل
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، تفضل

  :املس�شار الس�ید محة ٔ�هل ��
  الس�ید الرئ�س،

  احملرتمني،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن 
  الس�ید الوز�ر،

�شلك الس�یا�ة ا�ا�لیة الفرصة ٔ�مام العدید من امجلا�ات واجلهات 
لتحریك �ق�صاد وتوفري فرص الشغل، وحتسني د�ل الساكنة، لكن مع 
أ�سف نالحظ غیاب س�یاسة م�دجمة بني خمتلف الفا�لني احمللیني 

  .والوطنني من ٔ��ل دمع هذه الس�یا�ة
الوز�ر، عن تق�ميمك لس�یاسة دمع الس�یاسة ا�ا�لیة  �ا �سائلمك، الس�ید

  وس�بل تطو�رها؟ 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

السؤال الثاين وموضو�ه �شجیع الس�یا�ة ا�ا�لیة، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  الس�یدة والس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�زخر بالد� �لعدید من امل�ٓ�ر التارخيیة واملناظر اخلالبة اليت �س�تحق 
ز�رهتا من طرف املواطنني املغاربة، وكذ� ب��وع جغرايف وثقايف وحضاري 

  .جيعل من بالد� وا�ة س�یاح�ة ممتزية
ارتفاع �اكلیف املنتو�ات الس�یاح�ة والف�ادق، مما جيعل  ولكن يف ظل

ز�رهتا صعبة �ىل ذوي ا��ل املتوسط والضعیف، و�ىل هذا أ�ساس 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا ل�شجیع الس�یا�ة 

  ا�ا�لیة؟ 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
املتعلقني �لس�یا�ة  اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالني

  .ا�ا�لیة، تفضل الس�ید الوز�ر

الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  وز�رالس�ید محمد سا�د 
  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
شكرا �ىل هاذ السؤال أ�ول بعدا املتعلق �الندماج ا�يل �اصو �كون 

ت لالرتفاع بقدرة الس�یا�ة بلعب دورها �ق�صادي ما بني القطا�ا
  .و�ج�عي

كام تتعرفوا الس�یا�ة قطاع ٔ�فقي �م�یاز، والبد من مسامهة الرشاكء 
  .ا�ٓخر�ن يف التمنیة د�ل هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة

القطاع د�ل الس�یا�ة الیوم دا�ل فوا�د ا�مو�ة ا�يل فهيا الس�یا�ة، 
  . ق�صاد �ج�عي، كذ� النقل اجلويالصنا�ات التقلیدیة، �

بعض الب�ان أ�خرى �ش �منى الس�یا�ة كريبطوها مع قطا�ات 
ٔ�خرى، اك�ن بعض الب�ان ا�يل الس�یا�ة مرتبطة مع وزارة �ق�صاد، اك�ن 
بعض الب�ان أ�خرى ا�يل مرتبطة بوزارة املالیة �ش توفر لها ا�متویالت 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2018 ٔ��ریل 17( 1439 رجب 30

ة ا�يل كتكون فهاذ القطاع د�ل الس�یا�ة، أ�ساس�یة لالس��رات الك�ري 
اك�ن ب�ان ٔ�خرى ا�يل ما اكی�ش يف ال�شك�� احلكوم�ة ويف الرت�یبة 
احلكوم�ة قطاع مسیتو الس�یا�ة، ت��قى هاذ اليش مسؤولیة احلكومة 
�اكملها، و�ىل رٔ�سها رئ�س احلكومة، ٔ�ن هذا هو قطاع ٔ�فقي البد من 

  .بعضهاالتعامل د�ل مجیع القطا�ات مع 
قطاع الس�یا�ة ما ميك�ش ی�منى كذ� بدون ارتباط مع التمنیة ا�الیة 
والتمنیة ا�الیة يف مجیع ا�االت د�لها، التمنیة احمللیة، التمنیة د�ل التجهزيات 

الربامج الهیلكیة الك�رية ا�يل اكینة يف بالد� ت�سامه يف أ�ساس�یة وهاذ 
  . التمنیة د�ل الس�یا�ة

الربامج التمنویة لكها د�ل الس�یا�ة ا�يل توقعت م�ذ  طبعا هاذ
، 2020ا�ططات أ�وىل د�ل ا�طط أ�زرق ٔ�و ال د�ل ا�طط د�ل 

دامئا هاذ ا�ططات تتوقع �رشاكة مع القطا�ات أ�خرى، وا�يل حصل �ش 
ما تنفذ�ش بعض املشاریع هو ٔ�نه اعمتد� فهاذ االتفاق�ات ٔ�نه هاذ الربامج 

املشاریع ا�ططة واملسطرة فهاذ ا�ططات ٔ�هنا تنفذ مركز�، وهذا وهاذ 
تنظن هو اخلط�ٔ ا�يل ار�ك�ناه يف حق تنف�ذ املشاریع د�ل الس�یا�ة، ٔ�ن ما 

  .ميك�ش مشاریع ا�يل عندها طابع حميل تنفذ مبؤسسة مركزیة
فهنا اك�ن وا�د العدد د�ل التطورات ا�يل تند�روها الیوم، وا�د العدد 

ل االتفاق�ات ا�يل ترناجعوها �ش �كون التنف�ذ د�ل املشاریع من طرف د�
املؤسسات احمللیة، مؤسسات خمتصة ٔ�و مؤسسات د�ل التمنیة احمللیة ٔ�و 
مؤسسات د�ل التمنیة اجلهویة، وا�د العدد د�ل االتفاق�ات ا�يل وقعناها 

  .ٔ��ريا مع اجلهات احمللیة
الس�یا�ة بصفة �امة، الس�یا�ة تتعرف  �ل�س�بة �لتمنیة د�ل قطاع د�ل

وا�د �نتعاش فهاذ الس�نة أ��رية، ؤ�نمت الحظتیو املؤرشات ا�يل اكینة، 
ملیون  11.5، وصلنا �2016ل�س�بة لٔ�رقام د�ل  %10ارتفاع تقریبا د�ل 

  . د�ل الس�یاح
 70املدا�ل د�ل الس�یا�ة كذ� تتعرف وا�د ا�منو �بري، وصلنا تقریبا 

�ل املداخ�ل ا�يل هو یعترب �ين مد�ل د�ل العم� الصعبة �ل�س�بة ملیار د
�لمزيانیة د�ل بالد�، وطبعا هاذ الس�یا�ة تتلعب ف�ه الس�یا�ة ا�ا�لیة 

من الف�ادق د�لنا �متلهيا الس�یا�ة ا�ا�لیة، وهنا  %30وا�د اجلزء �بري، 
الصیف�ة ٔ�و  البد ما نعمتدو �ىل الس�یا�ة ا�ا�لیة �خلصوص يف املوامس

  . املوامس د�ل العطل اخلریف�ة ٔ�و الربیعیة
فالس�یا�ة ا�ا�لیة تتعرف كذ� وا�د �نتعاشة �برية، اك�ن مشاریع 
ا�يل يه مدیورة خصیصا الس�تق�ال الس�یاح ا�ا�لیني، اك�ن كذ� �جتاه 
د�ل املؤسسات الف�دق�ة الع�د الس�یا�ة العائلیة خبلق مرافق ا�يل يه 

  .�لعائالت، مو�ة لٔ�طفالمو�ة 
طبعا إالشاكلیة ا�يل ٔ��رتیوها هو ٔ�نه اك�ن ارتفاع يف أ�مثان د�ل الف�ادق 
يف بعض املوامس، هنا البد ما املواطنني د�لنا یعمتدوا وا�د الثقافة د�ل 
احلجز املبكر د�ل الف�ادق �ش ما خيلیوش حىت �ٓخر حلظة وتی�ربو ذیك 

  .مرتفعةالسا�ة املومس أ�مثان 
ا�يل بغیت نضیف كذ� هو ٔ�ن �ل�س�بة �لتواصل و�ل�س�بة 
�لمواصالت اك�ن وا�د ا�هود �بري ا�يل تیدار �ىل مس�توى النقل اجلوي 
ا�ا�يل، �دد د�ل االتفاق�ات توقعت مع وا�د العدد د�ل املؤسسات 
الرش�كة �ش هاذ السعر د�ل النقل اجلوي �كون يف املتناول د�ل 

ود�ل السواح احمللیني، وعند� ٔ�م�� ا�يل إالخوان د�لنا تیعرفوها،  الساكنة
 300أ�خت د�ل زا�ورة راه تتعرف ٔ�ننا عند� وا�د ال�سعرية �اصة د�ل 

درمه �لراش�یدیة ولورزازات، والربط ما  400درمه لزا�ورة، حبال ا�يل در� 
  .بني اجلهات مع بعضیهتا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوز�رشكرا الس�ید 

يف ٕاطار التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، ٔ�عطي اللكمة �لفریق 
  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل

 :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه املعطیات

يف الواقع ما عرف�ش �یفاش �رد �ىل اجلواب د�لمك ٔ�ن عطیتو �دد 
یا�ة �ىل املس�توى الوطين، معطیات تتعلق د�ل املعلومات تتعلق �لس� 

د�ل الف�ادق يه �س�تغل �لس�یا�ة  %�30لس�یا�ة ا�ا�لیة وتتقولوا 
ا�ا�لیة، ٔ�� ٔ��لكم � �ىل بعض املرافق فاش �لكمنا �ىل الس�یا�ة 

  .ا�ا�لیة بعض املناطق ا�يل ٔ�صال الف�ادق ما فهياش، وهذه ٕاشاكلیة
سادة املس�شار�ن �لكمو م�ذ قلیل ٔ��لكم �ىل املناطق اجلبلیة بعض ال 

�ىل �ة بين مالل خ�یفرة یعين شكون ا�يل يف املغرب ما یبغ�ش مييش 
ٔ�وزود مييش �شوف ٕاميینفري، مييش �شوف م�ابع ٔ�م الربیع، ٔ�و �ة فاس 
ٕافران ٕاىل �ري ذ�، ولكن هذه املناطق فاش �مييش لها الشخص يف هنایة 

ين م�ذ البدایة من الطریق حىت �یوصل أ�س�بوع ٔ�و يف العطل املدرس�یة یعا
لت� املناطق بدون ٕاماكنیات، بدون ب��ات حتتیة بدون مرافق، بدون 
ف�ادق، بدون لوال الكرم وال�ساطة وحسن �س�تق�ال د�ل الساكنة د�ل 
ذیك املناطق �ل�س�بة الناس ا�يل تیجیو ت��عشو ش��ا ما �ق�صاد احمليل 

یعين ما یعاودهاش إال�سان، وهذا �ون ما د�هلم لك�صبح ت� التجربة 
املغاربة م�ش�ب�ني هبذه املناطق وم�ش�ب�ني ببالدمه �لوطن د�هلم و�لز�رات 
د�ل هذه املناطق یعين حىت ذ� الطلب ا�يل شویة ضعیف �ىل هذه 
الس�یا�ة ا�ا�لیة �ادي ینقص، هاد اليش �ش نقل لمك الس�ید الوز�ر ٔ�نه 

بیعیة �مة، عند� مؤهالت س�یاح�ة �مة يف هذه فعال عند� ٕاماكنیات ط 
املناطق حبال هذه، ولكن مازال ما رقا�ش �ش تويل عرض س�یا� 

  .حق�قي ميكن �كون یؤدي ٕاىل ٕاقالع اق�صادي يف هذه املناطق
فاش كمنش�یو لهذه املناطق اجلبلیة كنتلكمو �ىل ٔ�ش�نو يه الروافع ٔ�و 

يف هذه املناطق كنلقاو يف البدایة  الرافعات ا�يل ميكن �كون د�ل �ق�صاد
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الس�یا�ة، طبعا اك�ن الفال�ة واك�ن ٔ�ش�یاء ٔ�خرى ولكن هذه الس�یا�ة ا�يل 
يه ميكن �كون يه أ�ساس�یة يف �ق�صاد�ت د�ل هذه املناطق و�سا�د 
امجلا�ات و�سا�د املواطنني وختلق م�اصب الشغل وحترك ا�ورة 

ؤال د�لنا �ىل س�یاسة م�دجمة �ق�صادیة مع أ�سف هنا �ش اكن الس
ميكن ٔ�نتوما وزارة الس�یا�ة و�دها ما تقدرش و�دها حتل هذا املشلك 
البد من ت�س�یق �ود د�ل مجیع القطا�ات �ش هنضوا هبذا ا�ال هذا يف 
هذه املناطق ٔ�ن يف �ا�ة ٕالیه ل�س �رفا هذه ٔ�ش�یاء رضوریة يف هذه 

  .املناطق هذه، وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةد رئ�س الس�ی
 .ا�ٓن اللكمة �لفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید الوز�ر

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت املس�شارات ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
هو ٔ�ن  يف اجلواب د�لمك ؤ�� ا�يل كنتقامس معمك وا�يل هو حق�قي

الوزارة د�ل الس�یا�ة يف احلق�قة يه وزارة عندها وا�د �لتقائیة مع 
مجمو�ة د�ل الوزارات وكام هدرتو �ىل ٔ�نه مجمو�ة د�ل ا�ول ا�يل ما فهياش 

ٔ�و ال كتكون املس�ٔ� ) des agences(وزارة قطاع د�ل الس�یا�ة فهيا 
�هندرو �ىل ٔ�نه يه  د�ل ال�سویق اجلهات، و�لتايل الس�ید الوز�ر واح�ا

الثاين يف املداخ�ل د�ل العم� الصعبة �ل�س�بة �لبالد د�لنا يف �ني ٔ�ننا 
كام مجمو�ة  %3يف املزيانیة د�ل ا�و� ما اكمالش حىت  �0.7س�ل ٔ�نه 

  .د�ل ا�ول ا�يل معتربة دول س�یاح�ة
 ومن هنا هو املد�ل احلق�قي �لمس�ٔ� د�ل الس�یا�ة ا�ا�لیة، و�لتايل

ٔ�نه هذه الس�یا�ة ا�ا�لیة ا�يل �هندرو �لهيا الس�ید الوز�ر يه ا�يل يف 
احلق�قة �اص یرتكز �لهيا ٔ�كرث ٔ�نه الس�یا�ة اخلارج�ة فهيا �دة ٕاشاكالت 
ومرتبطة بعدة مشالك ا�يل يه اق�صادیة ومس�ٔ� د�ل الس�یاسة العاملیة، 

م العائالت �یلقاو و�لتايل مين �یجیو هاد إالخوان د�لنا والولیدات د�هل
ا�يل كنعطیومه ما اكیناس�ش هاد الس�یا�ة العائلیة ) le produit(ب�ٔنه هاد 

ا�يل ) le produit( ا�يل كهندرو �لهيا اح�ا� وا�يل بغینا ٔ�هنا �رىق لوا�د
�كون معقول و�كون مق�ول عند مجیع العائالت، و�لتايل املشلك ا�ٓخر 

الف�دق، كنلقو الس�یا�ة اخلارج�ة  ا�يل تنلقاو هو ٔ�نه ميل �ید�لو لنفس
  .كت�لص ٔ�قل من الس�یا�ة ا�ا�لیة، وهذا ٕاشاكل �بري �دا

�لطیارات �ش جنیبو من ) les subventions(�نیا، كنعطیوا 
اخلارج، يف �ني امحلد � اكینة س�یاسة �دیدة �الیا ا�يل يف احلق�قة هاذ 

)la signature (ل اجلهات ا�يل �ادي د�ل التوق�عات د�لمك مع مجمو�ة د�
حتل وا�د ش��ا ما وا�د املعض� د�ل مجمو�ة د�ل العائالت، ولكن 

مميك�ش لكيش مييش يف الطا�رة، يف �ني ٔ�ن إالشاكلیة الك�رية يه الطرق، 

وهنا كهنرضو �ىل �لتقائیة م�فقني الس�ید الوز�ر، اك�ن ٕاشاكلیة د�ل 
�يل يه ا�يل كت��ع هاذ الصورة املناطق البعیدة وا�يل يه س�یاح�ة حق�قة وا

  .د�ل الس�یا�ة د�ل املغرب
و�لتايل الیوم الس�ید الوز�ر، بغینا نعرف حق�قة اش�نو ميكن ٕادار لهاذ 
املناطق؟ ؤ�ن� كتعرفو ب�ٔن كتع�ش �ري �لس�یا�ة معندهايش مردود �ٓخر 
اق�صادي من �ري هاذ اليش، معندها ال فال�ة وال صید حبري وال حىت 

الس�یا�ة، و�لتايل عندمك مسؤولیة �برية الس�ید الوز�ر ٔ��مك �ردوا  �ا�ة ٕاال
  .�عتبار لهاذ املناطق

 .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

بقاش عندك الوقت، ؤ�شكرك �ىل مسامهتك معنا ا ام ،الس�ید الوز�ر
  .يف هذه اجللسة

ه اخلطوط ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الش�باب والر�ضة، وموضو�
، اللكمة ٔ��د 2026العریضة مللف �رحش املغرب الح�ضان ٔ�س العامل 

السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

قدمت ا�لجنة امللكفة مبلف �رحش املغرب الح�ضان كام هو معلوم 
، اخلطوط العریضة لهذا امللف الطموح ٔ�مام وسائل إال�الم 2026موند�ل 

  . يف ظل م�افسة قویة من طرف �يق املرتحشني
بناء �لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه اخلطوط العریضة لهذا 

  الرهان؟امللف، وما يه حظوظ املغرب لكسب هذا 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر الش�باب والر�ضة ،العلميالس�ید راش�ید الطاليب 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  الس�ید الرئ�س،
 40ف� یتعلق مبلف �رحش املغرب، كام تعلمون ٔ�ن امللف یتكون من 

ا الب��ة التحتیة، مبا فهيا حقوق إال�سان، قضیة مبا فهي 24ٔ�لف صف�ة، یعاجل 
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  .مبا فهيا حریة الت�ارة، الرضائب، ٕاىل �ري ذ�
فاملغرب قدم امللف د�لو رمغ ٔ�ن اكن البعض �راهن �ىل ٔ�ن املغرب لن 
�كون قادرا �ىل وضع ملفه، ملف املغرب ج�د �دا، حسب املواصفات 

دول ٔ�خرى، ثالث املطلوبة من طرف اجلامعة ا�ولیة، يف مقابل �رحش 
  . 2026دول اليت تقرتح نفسها الح�ضان 

الیوم اك�ن اجلو� د�ل مف�شني د�ل اجلامعة ا�ولیة ا�يل �یوقفوا �ش 
ك�شوفوا ذاك املقارنة ما بني ما وضع يف امللف والواقع املغريب، حنن لنا الثقة 
الاكم� يف الطاقة املغربیة ويف قدرات املغرب، هناك مجمو�ة من 

شخصیات الوطنیة وا�ولیة اليت �ساند واليت تقوم برتوجي مح� دا�ل دول ال 
العامل، م�اس�بة كنلمتسو من السادة الربملانیني ٔ�هنم كذ� يف اجلوالت ا�يل 
�یقوم هبا �ارج املغرب يف لقاءات مع �رملانیني ٔ�صدقاء يف دول ٔ�خرى ٔ�ن 

  . یقوموا �لرتوجي لهذا امللف
ن املهام د�لها، س�تقول اللكمة د�لها حوايل ن��ظر ٔ�ن ا�لجنة �مكل م

یونیو س�تكون معلیة التصویت، و�ٓنذاك �متناو �ىل هللا  13 -یونیو  11 -10
  .الن���ة، واح�ا م�یق�ني ٔ�ن الن���ة س�تكون ٕاجيابیة ٕان شاء هللا

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :ا�ر�يس لرحامنااملس�شار الس�ید عبد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید الوز�ر
ٔ�متىن من الس�ید الوز�ر، ٔ�نه اكن يف احلق�قة وا�د امحلاس �بري �دا، 
واح�ا كنا معه يف ا�لجنة د�ل املس�شار�ن، ٔ�متىن ٔ�نه یبقى دامئا هاذ امحلاس 
الك�ري، يف �ني ٔ�نه الس�ید الوز�ر الیوم �هيرض بوا�د الصوت م�خفض رمبا 

ض وال يش �ا�ة ولكن بغیناه الیوم یقول لنا ب�ٔنه رمغ إالشاكالت ورمغ مری
العواقب ا�يل كتدار �الیا ورمغ ما �اءت به ا�لجنة من �الل ٔ�هنا دارت 
التنق�ط واح�ا تنعرفو املس�ٔ� د�ل التنق�ط، هذا ف�ه معىن م�یت، ٔ�ن هاذ 

امللف هذا وال  امللف هذا وال وا�د ا�مو�ة د�ل إالخوان ا�يل م�بعني هاذ
عندمه وا�د التخوف ٔ�نه اكینني �س ا�يل تیجریو ما وراء الكوال�س �ش 
ٔ�ن هاذ امللف ما یدوزش من �الل ا�لجنة، وتتعرفوا ٔ�ن ا�لجنة عطاوها 

  .وا�د املسؤولیة �برية ٔ�هنا ميكن لها من حقها ٔ�هنا تقيص امللف من البدایة
ر وٕان شاء هللا من بعد يف الیوم اكنت اجلو� يف مرا�ش و�دا يف ٔ�اكد�

  .املناطق أ�خرى ٕان شاء هللا ٕ�ذن هللا
الس�ید الوز�ر، تدار وا�د العمل �بري ج�ار من ا�لجنة ا�يل ك�سهر 
�ىل هاذ امللف د�ل املغرب، كذ� تدار جمهود �بري من مجیع السفراء ا�يل 

ق�ة عی�مت واكن �ٓخر �ا�ة ا�يل اكنت �رشة �ري �ل�س�بة لنا هو دو� ٕافری 
ا�يل البارح يف احلق�قة ٔ��لنت �ىل ا�مع د�لها �لمغرب، رمبا هذا هو ا�يل 

مسعنا ت�متناو ٔ�نه �كون ا�هود م�اكمل ما بني مجیع الفرقاء كام طلبتو م�ا 
مكس�شار�ن وكربملانیني ٔ�نه نتعاونو بعضیاتنا �ىل هذا امللف هذا، ٔ�نه هاذ 

هذا ملف احلق�قة ا�يل �ادي  امللف مايش د�ل ا�لجنة بو�دها وال هذا،
�رد �عتبار �لملفات ا�يل اكنت دازت وا�يل ما حضا�ش بنفس ا�هود 

  .ا�يل مدیور �الیا ٔ�و ال ا�يل اكن فهيا تالعبات د�ل الف�فا
الس�ید الوز�ر، تنطالبو ٔ�نه إالخوان د�ولنا ورمغ هاذ  ،الیوم

و�ة د�ل املواقع إالشاكلیات ا�يل ت�سمعو والت�ٔثري د�ل الص�افة يف مجم
الص�اف�ة، ت�متناو ٔ�نه هاذ اليش ما خيلیناش �شككو ٔ�و �شكو يف امللف 
د�لنا، وبغینا خيرجوا تصارحي من عند الس�ید الوز�ر لیطمئنوا الر�ضیني 
والساكنة د�ل املغرب، �الش؟ ٔ�ن وال عند� ختوف حق�قة واح�ا 

  . ذ املسائلت�سمعو هاذ الهرضة هنا� وهاذ الهرضة هنا� وها
اح�ا امللف كنعرفوه قوي وتنعرفو الناس ا�يل واقفني �لیه �اد�ن به ٕان 
شاء هللا �اك اليش ا�يل ت�متناو مجیعا �لمغرب، ٔ�نه �ادي �كون عندو 

  . مردودیة اق�صادیة �ىل بالد�
كنمتىن، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه حناولو نتعاونو لكنا بقوة ٕان شاء هللا �ش 

دینة د�ل ورزازات ٔ�ن شاء هللا حىت يه من بني املدن ��ذو ؤ�� من م
ا�يل �ادي حتتضن هذا الس�باق، ت�متىن ٕان شاء هللا ٔ�ننا ٕان شاء هللا �كونو 

  . يف هاذ الر�ب لكنا
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى لمك من الوقت، ٔ�عتقد 

  .مازال

  :والر�ضة الش�بابید وز�ر الس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . ٔ�� �ش نغوت �ش نبني امحلاس
شوف �ري الفریق امللكف بتدبري هاذ امللف �ش�تغل ��رتاف�ة �الیة، 
��رتاف�ة �الیة ول�س �ینا الوقت �لجواب �ىل بعض اخلزعبالت، ؤ�عتذر 

  .�ىل هاذ اللكمة
، ما تريحبش الشخص، هذا تريحب واح�ا عند� هدف وا�د، املغرب لك

املغرب هذا ملف د�ل املغرب، �ال� امل�، املؤسسات د�ل ا�و� مبا 
فهيا الربملان، وكنعرتفو ولق�نا ا�ٓ�ر د�ل الربملانیني يف مجمو�ة من املناطق يف 
ا�ول ا�يل اكنت عند� معاها �القات ف� یتعلق بتدبري هذا امللف، 

امللك�ة املغربیة لكرة القدم، امجلیع �ش�تغل  احلكومة، ا�لجنة، اجلامعة
  . ��رتاف�ة �برية �دا

ما �ك�ب اح�ا مايش مسؤولني �لیه، اح�ا مسؤولني �ىل العمل ا�يل 
تند�رو، الیوم من �شوش هذاك شغلوا يف أ�خر �ادي نت�اس�بو، اح�ا 
عند� ق�ا�ة ومق�نعني �ىل مس�توى امللف ا�ي وضع �ى اجلامعة ا�ولیة 
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يف لك الرشوط، حبیث ما عندهوش م�ني ید�لو، الیوم �او تید�روا �س�تو
التف��ش ما خصناش �شوشو �لهيم، ید�روا العمل د�هلم �لك ٔ�رحيیة، ما 

  . كذبنا ما در� يش �ا�ة
من مزيانیة �س��ر  %4الغالف املايل دا�ل الطاقة د�ل بالد� 

ملیار درمه  2.5، %4، ملیار س�نو� يف قانون املالیة 63الس�نویة تند�رو 
ملیار درمه يه اللكفة، مبا فهيا بناء املالعب،  20س�نوات،  �8ىل مدى 

ا�هتیئة د�ل الطرق، الت�ٔهیل د�ل املس�شف�ات، لك ما هو مرتبط �مللف، 
اح�ا مق�نعني �مللف د�لنا، ومسعة �ال� امل� كذ� ودور �ال� امل�، 

لعريب، راه شف�ا ٔ�ش�نو هو النتاجئ د�لو ال املس�توى إالفریقي، ال املس�توى ا
  . مؤخرا

ٕاذن ا�يل بغا یتالعب معنا اح�ا �ملرصاد، اح�ا حنتمك ٕاىل املواثیق 
ا�ولیة وٕاىل القوا�د املعمول هبا وما �اد�ش �سمحو يف حق�ا، ولكن يف 

  .التصویت هذا ٔ�مر یت�اوز امجلیع
  .وكنمتىن �ىل هللا �ادي یثقوا ف�نا ویصوتوا �لینا

  :اجللسةلس�ید رئ�س ا
شكرا، نظرا ٔ�مهیة املوضوع ٔ�ضفت �لس�ید الوز�ر دق�قة ويش �ا�ة 
ٔ�ن الشعب املغريب م�عطش لالس��ع اجلدید يف هذا امللف، ؤ�شكرمك �ىل 

  .مسامهتمك يف هذه اجللسة
ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه إالدماج 

اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي  املهين �لش�باب يف وضعیة ٕا�اقة،
  .السؤال، تفضل

 :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، 
  زماليئ وزم�اليت املس�شارات،

الس�یدة الوز�رة، البحث ا�ي مقمت به البحث الوطين الثاين حول 
قام ا�يل يه يف بني �ىل ٔ�ن هناك ٔ�عطى ٔ�ر  2011إال�اقة ا�ي مقمت به س�نة 

الواقع قویة وصادمة ف� خيص هذه الف�ة من الش�باب ا�يل عندو ٕا�اقة �برية 
�دا، ٔ��داد �برية �دا، وٕا�اقات م�نو�ة، وكذ� ٔ�عطى حول �ا�اهتم، 
عندمه �ا�ات ف� خيص إالدماج �ق�صادي، ف� خيص إالدماج 

ج ويه كثرية �ج�عي، وكذ� ٔ�عطى إال�راهات املرتبطة هبذا إالدما
ومعقدة هذه إال�راهات، وجود الولوج �لعمل، الولوج �لمدرسة، الولوج 
لوا�د العدد د�ل املسائل هذه لكهم اكینة يف هذاك البحث الوطين ا�يل 
مقمت به، ٕاذا السؤال د�لنا الس�یدة الوز�رة هو عن الربامج املو�ة لهذه الف�ة 

  .والكف�� ٕ�دما�ا يف سق الشغل؟ وشكرا

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا

 .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة  ،احلقاويالس�یدة �س�مية 
  :إالج�عیة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني
صا ٔ�وال ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال املهم، خصو 

ؤ�نه ینطلق من معطیات ومن ٔ�رقام و�لتايل ميك�نا ٔ�ن نت�دث عن 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة انطالقا من واقعها خصوصا يف جمال ال�شغیل، 
طبعا توفري ولوج�ات من مجیع أ�صناف هذا مطلب واحلكومة �ش�تغل 
�ىل لك ٔ�نواع الولوج�ات سواء إالمسن��ة املعامریة ٔ�و العمرانیة، وكذ� 

ج�ات النقل واالتصال، ويه ما س�سري لهاته الف�ة ٔ�ن تصل ٕاىل ولو 
  .اخلدمات

بغیت نقول يف ا�ال د�ل إالدماج املهين ٔ�نه اك�ن جمال د�ل التوظیف 
الوظیفة العموم�ة وهناك جمهودات وكذ� �ىل مس�توى أ��شطة املدرة 
���ل، هناك كذ� مجمو�ة من الربامج ٕالدماج أ�ش�اص يف وضعیة 

  .اقةٕا�

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
يف الواقع ل�س من �اديت �ش ند�ر نظارات ��لني وهندر، ٔ�ن هناك 
يف الواقع جمهود �بري �دا ٔ�جنز ف� خيص هذا املوضوع من طرفمك �لك 

ل د�ل وضع خمططات �روم هذه واقعیة ف� خيص ا�ال د�ل ال�رشیع وا�ا
الطبقة من ش�بابنا، هذا جمهود اك�ن، ولكن ٔ�ي وا�د يف املغرب �ادي 
یقول �ىل ٔ�ن هذا ا�هود بو�دو اس�تطعنا بواسطته ٔ�ن نصل ٕاىل ما نطمح 

  .مكغاربة ٔ�ن نصل ٕالیه �ل�س�بة لهذه الف�ة د�ل املغاربة الك�رية �دا
ت كثرية �دا وضعت ولكن هناك �رشیعاهناك كام قلت اسرتاتیجیات 

ال ميكن ٔ�ن حنمل املسؤولیة ٕاىل قطاعمك الوا�د، قلنا يف ا�لجنة و�لكمنا 
كثريا �ىل ٔ�ن الوزارة ما عندهاش إالماكنیات الالزمة �ش تعمل �ىل سد 
هاذ اخلصاص املهول يف ا�ال �ج�عي، ا�يل هو م�صوص �لیه ف� خيص 

  .هاذ الوزارة الك�رية �داهاذ الوزارة ا�يل يه ترتٔ�سها ٔ�نمت 
ٔ�ن هاذ املوضوع يف نظر� هو موضوع د�ل احلكومة ب�ٔمجلها، احلكومة 
لكها جيب ٔ�ن تنخرط وا�ور د�لمك الس�ید الوز�ر تنقلوه وتنعاودو �كرروه 
هو ٔ��مك خصمك ٔ�ن� �كونوا يف الواقع أ�داة الوز�رة اليت تدافع يف القطا�ات 

حلكوم�ة �ىل ٔ�ن تعطي ٔ�مهیة لهاذ اجلانب ٔ�فق�ا عند مجیع القطا�ات ا
 �6ج�عي، لهاذ اجلانب د�ل هاذ الف�ة العریضة من ا�متع د�لنا ا�يل هو 

راه  %7ٔ�و  6د�ل املغاربة عندمه ٕا�اقة �یف ما اكنت إال�اقة،  %7ٔ�و 
�ٓالف مؤلفة، ؤ�� تنقول �لمغاربة، ٔ�ح�ا تنعرفو هاذ اليش تنع�شوه یوم�ا، 

يل عندها وا�د الس�ید عندو ٕا�اقة دا�ل �ائ� وا�دة هللا �كون العائ� ا�
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يف عوانو، �الش؟ ٔ�ن ال يف املدرسة وال يف الولوج�ات ا�يل قلت وا�د 
العدد د�ل املؤسسات ما تیكونوش الولوج�ات، وال كذ� يف مدن 

د�ل الساكن ما تیكونوش فهيم مدارس،  60000و 50000م�وسط د�ل 
احلكومة، د�ل وزارة التعلمي، ما فهيمش مدارس قادرة ما يش شغيل د�ل 
  ..�ىل اس��عاب هاذ 

هذا �ري ف� خيص التعلمي، ٔ�ما ف� خيص إالدماج د�ل الشغل �دث 
وال حرج، ٔ�ن ٕاشاكلیة الشغل فه�ي مرتبطة يف نواحهيا �لش�باب ا�يل هو 

ن هاذ عندو ٕا�اقة وحىت ا�يل ما عندوش ٕا�اقة يف الواقع حىت هو یعاين م
  .املس�ٔ�

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

  :والتضامن واملساواة والتمنیة إالج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
  شكرا الس�ید الرئ�س،

وت�شكر الس�ید املس�شار �ىل �ريته �ىل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، 
هباته الف�ة، بغیت نقول ب�ٔن هناك وكذ� قربه من ا�شغاالت الوزارة 

  .جمهودات �برية تقوم هبا احلكومة، ومن مضهنا ال�رشیعات
طبعا ولكن كذ� يف الواقع �ىل مس�توى اخلدمات ٕا�داث صندوق 
ال�سك �ج�عي يف الشق ا�ي �س�هتدف أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة � 

متدرس، والیوم ٔ�مهیته، من ح�ث متكني لك أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة من ا� 
ممكن لنا نفخروا هبذا الصندوق، كذ� �ىل مس�توى أ��شطة املدرة 
���ل اليت ٔ�رد�ها مقاوالت صغرية لٕالدماج املهين لٔ�ش�اص يف وضعیة 

  .ٕا�اقة، وهذا وا�د اليشء ا�يل هو كذ� �م �دا
وبغیت نقول ب�ٔن هاذ اجلهود ما �ا�ش معزو�، �اءت ٕاىل �انب 

تقوم هبا املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، ٕاىل �انب مجمو�ة ا�هودات ا�يل ت 
من ا�هودات يف جمال �ق�صاد التضامين و�ج�عي، وان الیوم احلكومة 
�ازمة �لمتكني لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة عندما ح�ت يف القانون إالطار 

اقة يف �لهنوض حبقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ٔ�ننا ند�روا البعد د�ل إال�
مجیع الس�یاسات العموم�ة، حىت حنقق �لتقائیة بني مجیع املتد�لني لغایة 

  .ا�متكني لهاته الف�ة
والیوم نقدروا نقولوا ب�ٔنه �ىل مس�توى ا�متدرس، �ىل مس�توى الص�ة، 
�ىل مس�توى كذ� الولوج�ات، هناك ٔ�عامل لكن حنن طمو�ني وننصت 

القا من الواقع ٔ�ن هناك خصاص، ونعمل حق الیقني انطالقا من أ�رقام وانط
يف ا�ال ال�شغیل، �شغیل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة طبعا هام املشلكة 
د�هلم جزء من مشلكة ال�شغیل العامة �ىل املس�توى الوطين، والیوم 
احللول لكها ا�يل تتقدم هبا احلكومة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار أ�ش�اص يف 

  .وضعیة ٕا�اقة
ملس�شار ٕال�رة هذا املوضوع ٔ�ننا يف �ا�ة �� بغیت �شكر الس�ید ا

  .ٕاىل ٔ�ن نتداول لك قضا� أ�ش�اص يف وضعیة إال�اقة مجیعا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه واك� التمنیة �ج�عیة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل

  :ید عبد السالم يس �ورياملس�شار الس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
ٔ�عطى القانون املنظم لواك� التمنیة �ج�عیة دورا �ام يف ت�ٔطري وتقویة 
القدرات الفا�لني �ج�عیني و�ق�صادیني ويف دمع تنف�ذ الربامج الوطنیة 

  .الواقع ال یعكس هذا ا�ور �لشلك املطلوب �ىل املس�توى احمليل، ٕاال ٔ�ن
�ا �سائلمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، �ىل إالجراءات اليت س���ذوهنا 

  لتفعیل دور الواك�؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والتضامن واملساواة والتمنیة إالج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤال، � ٔ�مهیة طبعا 
�ون واك� التمنیة �ج�عیة يه مؤسسة معوم�ة حتت وصایة الوزارة، ويه 
ٔ��د ٔ�ذرع هاته الوزارة يف املیدان، ويه تقوم ب�ٔعامل �لی�، فوضت لها 

  :الوزارة ٔ�ن �رشف �ىل مجمو�ة من أ�وراش، من مضهنا
" ارتقاء"ة القدرات �لمجمتع املدين، ح�ث ٔ�ن هناك �ر�مج ٔ�وال، تقوی

ا�يل هو يف ٕاطار رشااكت سواء مع املبادرة الوطنیة ٔ�و مع رشاكء �ٓخر�ن 
  .تؤمن ت�ٔهیل ا�متع املدين، هاذي أ�وىل

�نیا، الرشاكة اليت اكنت تقوم هبا الوزارة الیوم بعد إال�الن عن 
 التمنیة �ج�عیة ليك تد�ر هذه الرشاكة الس�نویة، فٕاهنا تفوض لواك�

  .الرشاكة وت��ع لك املشاریع اليت تقد�ا هاته امجلعیات
ولكن اليشء ا�ي �متزي به واك� التمنیة �ج�عیة، هو موا�بهتا 
ٔ�وراش اج�عیة �مة �ىل املس�توى احمليل، وبغیت نذ�ر هنا مجیع 

يف حتولها اجلغرايف من م�ال أ�وراش ا�يل كهتم الساكنة م�ال، يف تنقلها ٔ�و 
الساكنة يف دور القصد�ر ٕاىل مسا�ن ا�يل يه الئقة �لسكن، جتد دامئا واك� 
التمنیة �ج�عیة يه اليت توا�ب الساكنة ويه اليت تدمع اجلهة اليت �رشف 
�ىل هاته العملیة حىت ننجح العملیة �شلك �ام، وكذ� حىت �كون الواك� 
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طنات ا�يل �یضطرو یتحولوا من وا�د ا�ال جغرايف س�ندا �لمواطنني واملوا
  .ٕاىل جمال جغرايف �ٓخر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك

  :السالم يس �وري عبداملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�یدة الوز�رة، ك�شكروك �ىل اجلواب د�لمك

س هاذ البد من التنویه �لعمل ا�يل كتقوموا به �ىل ر�ٔ  ،يف البدایة
القطاع، خصوصا يف القضا� د�ل املرٔ�ة وأ�رسة والطفو�، ال �ىل املس�توى 

  .ال�رشیعي وال �ىل مس�توى الربامج املو�ة لهذه الف�ة
ف� یتعلق �لسؤال، الس�یدة الوز�رة، الهدف من الطرح د�لو هو 

ربامج املسامهة يف تفعیل دور واك� التمنیة �ج�عیة وٕا�راز أ�مهیة د�ل ال
  .ا�يل ك�سهر �ىل التنف�ذ د�لها واملو�ة ٔ�ساسا �لف�ات الهشة والفقرية

املالحظ، الس�یدة الوز�رة، ٔ�ن الوزارة فعال فوضت املهام �لواك� عن 
طریق الرشاكة معها، اك�ن �دة �رامج �مة �دا، اك�ن الرب�مج د�ل 

، اك�ن "تمغرب املبادرا"�رتقاء �یف ما ذ�رت، اك�ن الرب�مج د�ل 
  ".الت�ش�یط �ج�عي عن قرب"، اك�ن �ر�مج "�مثني"�ر�مج 

ٕاال ٔ�ن التزنیل د�ل هاذ الربامج والتعریف هبا �ىل املس�توى ا�ايل 
مازال حمدودا، فعال حمدود ٔ�ن وا�د العدد د�ل امجلعیات ووا�د العدد 

ك�س�یقوش  د�ل امجلا�ات احمللیة ا�يل معنیة هباذ الربامج، بعض املرات ما
أ�خ�ار لها وما عندهومش �مل هبا، و�لتايل القضیة د�ل التعریف هباذ 

  .الربامج والتعبئة لها مسا� ٔ�ساس�یة
اك�ن قضیة ٔ�خرى هو القانون املؤسس لهاذ الواك�، هاذ الواك� 

، هاذ القانون املؤسس يف �ا�ة �لمراجعة �ش یوا�ب 1999ت�ٔسست 
�ال �ج�عي، خصوصا ٔ�ن الربامج د�ل املس�ت�دات ا�يل �یعرفها هاذ ا

املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة مل حتقق ٔ�هدافها �لشلك املطلوب، كام تؤكد 
ذ� بعض التقار�ر، �� ميكن �لواك� ٔ�ن �كون رافعة �لتمنیة �ج�عیة، 
ٕاذا ٔ�عید النظر يف القانون املؤسس لها، �ش �كون يه القائد �لعمل 

  .يف هذا ا�ال�ج�عي 
اك�ن نقطة ٔ�خرى هو القضیة د�ل إالسرتاتیجیة د�ل العمل د�ل 
الواك�، یعين املراجعة ٔ�و التحیني د�ل هاذ إالسرتاتیجیة ٔ�صبح رضور� 
لتث��ت الربامج الناحجة، ورمبا الربامج احملدودة د�ل نتاجئ ميكن �س�تغناء 

فها واحضة يف مؤرشاهتا ويف عهنا، ووضع ٕاسرتاتیجیة �دیدة مركزة يف ٔ�هدا
�ٓلیات تنف�ذها، ويف نفس الوقت �كون مراعیة لبايق الربامج �ج�عیة 

  .أ�خرى لتحق�ق �لتقائیة ف� ب�هنا
اك�ن مس�ٔ� ٔ�خرى هو القضیة د�ل الفروع اجلهویة د�ل الواك�، الفروع 

كتجسد  اجلهویة د�ل الواك� �اص ٕا�ادة النظر فهيا، �الش؟ ٔ�ن يه ا�يل
القرب ا�ايل �عتبارها �سهر �ىل التنف�ذ د�ل هاذ الربامج، و�لتايل حتتاج 

ٕاىل ت�ٔهیل، ال من الناح�ة التنظميیة وال من الناح�ة ال�رشیة، ٔ�وال مبراجعة 
د�ل الهیلكة د�لها وٕا�ادة النظر يف الطریقة د�ل �ش�تغال د�لها، والتعز�ز 

املوارد ال�رشیة املؤه� ليك تقوم ب�ٔدوارها يف  د�لها كذ� �لعدد الاكيف من
  . الت�ٔطري والتكو�ن

  .وشكرا الس�ید الوز�رة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

  :والتضامن واملساواة والتمنیة إالج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
بة د�� �لعمل د�ل ٔ�شكرك الس�ید املس�شار ٔ�وال �ىل إالملام د�� واملوا� 

  .واك� التمنیة �ج�عیة
وطبعا هناك تطورات �مة يف املیدان تق�يض ٔ�ن تت�ٔهل واك� التمنیة 

  .�ج�عیة ملوا�بة هاته التطورات
�نیا، نبغي نقول ب�ٔننا اش�تغلنا �ىل املؤسس�تني العموم�تني ا�يل �بعني 

 كتحتاج م�ا مازال جمهود ٔ�كرب �لوزارة �ىل �منیة هاتني املكونتني، لكن الواك�
�یفام در� �ل�س�بة �لتعاون الوطين �اصنا ند�رو �اود �ين �د ٔ�كرب 
�ل�س�بة لواك� التمنیة �ج�عیة حىت تت�ٔهل مبا ميك�نا من تزنیل الس�یاسات 

  .العموم�ة ا�يل كنطلقوها �ىل املس�توى املركزي
یة الوزارة ٔ�ن هناك �نیا، إالسرتاتیجیة د�ل الواك� يه ٕاسرتاتیج 

ٕاسرتاتیجیة وا�دة ملزمة �لمؤسسات العموم�ة التابعة لها، وٕاال �ادي �كون 
  . وا�د ك�رشق ووا�د �یغرب �یف ما اكن م�ذ زمان

الیوم اك�ن وا�د التوح�د من ح�ث إالسرتاتیجیة واملراجع اليت تؤطر 
�سق�ات، الربامج اليت �ش�تغل �ش�ٔهنا، ويف هذا إالطار بغیت نقول ب�ٔن امل 

ٔ�� ٔ�شكرك �ىل إال�رة د�ل امل�سق�ة، كتقوم بوا�د ا�ور ج�ار �دا �ىل 
مس�توى املیدان، وطبعا بت�ٔهیل الواك� س�یكون كذ� ت�ٔهیل امل�سق�ات يف 

  .هذا الباب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ن��قل ٕاىل السؤال الثالث وموضو�ه الفقر املتعدد أ�بعاد �ى أ�طفال 

لكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة �لعامل القروي، ال
 .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،

جزة من الس�یدة الوز�رة احملرتمة، �لنظر �لنتاجئ اليت �شفهتا ا�راسة املن
ق�ل املركز الوطين �لتمنیة ال�رشیة �رشاكة مع وزار�مك حول الفقر املتعدد 
أ�بعاد �ى أ�طفال �لعامل القروي، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، حول 
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  التدابري املت�ذة يف هذا ا�ال؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :واملساواة والتمنیة إالج�عیة التضامنو الس�یدة وز�رة أ�رسة 
  . ٔ�وال ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل طر�ه هذا السؤال

وكذ� �نطالق مرة ٔ�خرى من أ�رقام وهاذ اليش �م ٔ�ننا �كونو 
  .كنتلكمو مبعرفة عن الواقع

هاذ ا�راسة بغیت نق�سم معمك بعض أ�رقام، ٔ�هنا �مة �دا ويه ا�يل 
  .رو نتلكمو �ىل العالج وكذ� �ىل املقار�ت املعمتدة�ادي تنور� �ش نقد

من أ�طفال املغاربة �یعانیو من احلرمان �ىل أ�قل  %73عند� م�ال 
�یعانیو من جمالني، وهذا  %40.3من نوع وا�د ٔ�و يف جمال وا�د، وعند� 

وا�د املؤرش �بري �دا یعين احلرمان يف جمال وا�د مث احلرمان يف جمالني، 
  . یعين وا�د ال�س�بة ا�يل يه �مة �دا، �اصنا ��ذوها بعني �عتبار ب�هنام

 %41.7وكذ� الفوارق بني ا�ال احلرضي وا�ايل القروي، عند� 
من أ�طفال يف ا�ال احلرضي ال یعانون من احلرمان، ولكن يف املدار 

  . ا�يل ما �یعانیوش من احلرمان %7.9القروي عند� فقط 
 الواقع اح�ا اس�توقف�نا بعد ٔ�ن مقنا هبذه ا�راسة، وطبعا وهذه ٔ�رقام يف

ح�تنا �ىل ٔ�ن نن��ه ٕاىل هاته املؤرشات اليت تدفع بنا ٕاىل ٔ�ن نعزز ما هو 
موجود ا�ٓن من مك�س�بات ؤ�ن ن��قل ٕاىل ج�ل �دید من اخلدمات لهاته 

  .الف�ة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . سةشكرا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتك يف هذه اجلل 

 .�ذ اللكمة، ٔ�س�سمح

  :عبد الرحمي الاكمل موالياملس�شار الس�ید 
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة، 

اكن بود� هاد السؤال یتلقى �ىل رئ�س احلكومة، ٔ�نه عندو ٔ�بعاد، 
الفقر عندو ٔ�بعاد وعندو ارتباطات مع مجیع ا�االت، مع مجیع الوزارات، 

  . ملسؤو� يه احلكومة �لكولكن ٔ�ن� مايش مسؤولني �لیه، ولكن ا
رمغ هذا مفا اكیناش يش س�یاسة من د�لت احلكومة السابقة وال 
هاذي ما اكیناش يش س�یاسة واحضة فهاذ ا�ال �ش تقيض �ىل الفقر 
�لعامل القروي، تنقصد ٔ�� �لعامل القروي ا�يل تیعاين م�و �ٔ�خص أ�طفال 

  . لسؤالوأ��ات، وأ�طفال ا�يل عند� موضوع د�ل ا
، 31د�ل ا�س�تور املغريب ما مقتوش �لتزنیل الفصل 1911ؤ�یضا من 

ا�يل ت��ص �ىل ٔ�نه تعمل ا�و� واملؤسسات العموم�ة �ىل تعبئة مجیع 
الوسائل لت�سري ٔ�س�باب اس�تفادة املواطن واملواطنات �ىل قدم املساواة، 

طفال يف تنقصد هنا قدم املساواة وهو الفرص، ٕا��ة الفرص ما بني ا�ٔ 

  .العامل القروي وأ�طفال يف العامل احلرضي
الس�یدة الوز�رة، كتالحظي ٔ�ن الن���ة د�ل أ�رقام خمیفة، ويه مقلقة 
�لغایة، �الش؟ ٔ�نه أ�طفال د�ل العامل القروي تیعانیو أ�مر�ن، تیعانیو 
 معا�ة �برية، ال يف جمال الص�ة، ال يف جمال التعلمي، ال يف جمال ال�شغیل،
ال يف ا�االت أ�خرى ا�يل يه مرتبطة �لسكن وكذا، ٕاذن ال �رامة هلم، 

  .ٕاذن ٕاىل قار�هتم مع إالخوان د�هلم ا�يل اكینني يف احلارضة، ال جمال �لمقارنة
الس�یدة الوز�رة، ما �دیتوش بعني �عتبار اخلطاب املليك السايم 

لو، نص ، �ادي نقول � ٔ�ش�نو أ�سايس د�2015یولیوز  30د�ل 
ف�ٕاقامة املؤسسات لكها، �ىل ٔ�مهیهتا ل�ست �ایة يف �د ذاهتا، : "اخلطاب

كام ٔ�ن ا�منو �ق�صادي لن �كون � ٔ�ي معىن ٕاذا مل یؤ�ر يف حتسني 
ظروف ��ش املواطنني، ورمغ التطور ا�ي حقق�ه بالد�، فٕان ما حيز يف 

ز يف مجیع نفوس ما دام ٔ�نه حيز يف نفس �ال� امل� فهذا حي(النفس، وهنا 
ت� أ�وضاع الصعبة اليت یع�شها بعض املواطنني يف املناطق ) املغاربة

البعیدة واملعروفة، و�اصة بقمم أ�طلس والریف واملناطق الصحراویة 
ا�هت�ى نص " واجلافة والوا�ات وبعض القرى يف السهول والسوا�ل

  .اخلطاب
ة واحضة من طرف ٔ��بع، الس�یدة الوز�رة، مادام ٔ�نه ما اكیناش س�یاس

احلكومة �ش تقيض �ىل الفوارق �ج�عیة والفوارق ما بني القرى 
  . واملدن، فٕان املشلك الزال عویص وما ملس�توش احلق�قة ا�يل يه البد مهنا

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
بغیت نقول �لم�لس ب�ٔنين �دام ولكن الشاشة ٔ�مايم ما ا�ري 

  . د�ر هاكك�داماش، و�لتايل لك مرة �اصين ن
  . ٕاذن اخلط�ٔ ٔ�و ال�س�یان ا�يل تدار هو هذا

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة ف� تبقى � من الوقت

  :واملساواة والتمنیة إالج�عیة والتضامنالس�یدة وز�رة أ�رسة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بغیت نقول �لس�ید املس�شار ب�ٔن اح�ا ما خمتلف��ش، طبعا، ال �ىل ا
ريو، وكذ� حيز يف ٔ�نفس�نا ٔ�ن جند جزء من ٔ�بنائنا ال�شخیص وال �ىل �

  . يف وضعیة ا�يل يه ما م�ساو�ش مع �يق أ�طفال
لكن بغیت نقول � ب�ٔن هناك تقدم كذ�، راه �اصنا نقارنو ما نع�شه 
الیوم مبا اكن یع�شه أ�طفال من ق�ل، �اصنا نقولو ب�ٔنه هناك مؤرشات 

الوف�ات �اد هاذي س�ن�ني در� املسح �رتفع د�ل ا�متدرس، د�ل الوف�ات، 
وف�ات د�ل أ��ات عند الوالدة، يف لك  112لق�نا ب�ٔنه انتقلنا من 

 قةبسا، ويه مؤرشات %72.6والدة ح�ة، الیوم ٔ�صبحنا يف  100000
 وهاذ مواطنیه، �لك �ر�ا�، ب�سائه، ب�ٔطفا�، یتقدم ،یعين ٔ�ن املغرب یتقدم

 نذ�ر كذ� ولكن م�فقة، ٔ�� هذا نذ�رو ند�روه، �اصنا كذ� اليش
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   .التقدم د�ل املؤرشات
 امحلد راه القروي العامل يف أ�طفال عن العز� فك ب�ٔن كذ� نقول بغیت

 وا�د ت�شلك يه ا�يل والطالبة، الطالب دور بفضل م�ه �بري جزء حصل �

 %62من مجموع دور الر�ایة �ج�عیة، وب�ٔن ا�متدرس ارتفع ب�س�بة  76%
ا وا�د اليشء ا�ي كذ� جيب ٔ�ن نذ�ره وما ن�ساوش ٕا�داث وهذ

الصنادیق لكها لهاته الف�ات، الصندوق د�ل أ�رامل راه لهاته الف�ات، جني 
لٔ�طفال ٔ�ن لٔ�رامل �اضنات �ىل ٔ�طفاهلم أ�یتام، �ل�س�بة �ل�ساء 

  .. املطلقات من ٔ��ل أ�بناء، من ٔ��ل
من ٔ��ل أ�طفال، ٔ�هنم مه  یعين لك هاته أ�مور اليت نذ�رها يه

 .املس�تق�ل، ومه ا��ن �راهن �لهيم مجیعا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري املو�ه لقطاع العالقات مع الربملان، 
ة املس�شار�ن من وموضو�ه ظاهرة تغیب الوزراء، اللكمة ٔ��د الساد

ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، لتقدمي السؤال، تفضيل أ�خت، 
  .الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

سات �سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول ظاهرة تغیب الوزراء عن �ل 
  أ�س�ئ� الشفویة؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

 الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ،اخللفيالس�ید مصطفى 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
�لربملان تقوم �ىل التعاون واحلرص �ىل ٔ�ن  ٔ�وال، �القة احلكومة

یضطلع الربملان بدوره يف الرقابة �ىل احلكومة، ولهذا الس�ب ٕاذا ٔ��ذ� م�ال 
جملس املس�شار�ن م�ذ بدایة هذه الوالیة، ٔ�زید من ٔ�لف سؤال مت اجلواب 

  . عنه، سؤال شفوي هنا
ت ما نعم اكینة �االت حمدودة، ال ٔ�قول الغیاب، ولكن بعض اجللسا

اكی�ش احلضور فهيم، ؤ�� هنا عندي إالحصائیات، ويف نفس الوقت فعلنا 
املسطرة د�ل التضامن، وهاذ اليش كنت ٔ�لزتمت به حبیث ٔ�نه �دد من 

 �13ا� يف  28القطا�ات احلكوم�ة م�ال يف دورة ٔ�كتو�ر قاموا �ٕال�بة، 
  . �لسة �امة د�ل أ�س�ئ� الشفویة
�یوضع السؤال د�لو �یمت الوفاء بذ�  �الش؟ �ش الربملاين فاش

  . �لزتام
رمغ ذ� احلاالت احملدودة ا�يل اكینة عند بعض القطا�ات احلكوم�ة 
د�ل �دم احلضور �نتظام، يه ٔ�ولویة وقضیة عند�، حبیث ا�ٓن يف النقاش 
حول النظام ا�ا�يل �رید ا�هاب حنو وا�د الربجمة ا�يل كت��ح یعين جتمیع 

  . بوا�د الشلك ا�يل �یضمن و�دة املوضوع و�ك�یف العمل الرقايبأ�س�ئ� 
ويف نفس الوقت التعاون مع الفرق الربملانیة خبصوص احلاالت ا�يل 
�ميكن �كون فهيا بعض إالشاكل، م�ال �ري الیوم وزارة الطاقة اكن عندمه 

وا�د إالشاكل اكنت وا�د إال�بة، ولكن بق�ت يف الت�س�یق مع الوز�ر �ش 
�ا� ما ٕاىل ا�هت�ى من وا�د املهمة دبلوماس�یة، ٔ�نه �كون �ارض، وفعال  يف

هذا ا�ي حصل يف السؤال ا�ي و�ه من طرف الفریق د�ل إالحتاد 
  .املغريب �لشغل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضيل

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .الرئ�سالس�ید 

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب
  . يف احلق�قة اك�ن يش ٕاشاكل يف املوضوع هذا

العمل الربملاين كنعتقدو ٔ�وال اجلواب ٔ�و الرقابة الربملانیة كنعتقد ٔ�هنا 
�اصها �كون يه أ�ولویة �ل�س�بة ٔ�عضاء احلكومة، ٔ�نمت مشكور�ن، 

احلاالت �اصنا اح�ا كتقوموا �لنیابة يف بعض احلاالت، ولكن يف بعض 
الوز�ر املعين �لقطاع هو ا�يل جياوبنا، وهذا �ی�لق ٕاشاكلیة حق�قة �ل�س�بة 

  . �لعمل الرقايب ا�يل عند� اح�ا كربملان
ٔ�مه يشء يف �ٓخر املطاف، الربملان یفرض �لیه ما �یعملش الرقابة، 

�ن ونعطیمك م�ال، م�ال اك�ن ٔ�س�ئ� �ٓنیة كتحمت ٔ�هنا تطرح يف السا�ة، اك
ا�ٓن م�ال مس�ٔ� الو�دة الرتابیة، اح�ا كنا بود� جيي وز�ر اخلارج�ة، ما 
اكی�ش، اك�ن املس�ٔ� د�ل جرادة، وا�ٓالف د�ل املواطنني ا�يل �یخرجوا ما 
اكی�ش وز�ر ا�ا�لیة، اك�ن وز�ر ا�ا�لیة �یجي فقط ميل �یبغي هو ٔ�ننا 

  . كرنفضوه بطبیعة احلال جنوبوه �ىل أ�س�ئ�، وهذا معل رقايب مو�ه، اح�ا
اك�ن وز�ر الفال�ة نفس اليشء، اك�ن مجمو�ة، وز�ر الشغل ا�ٓن اك�ن 

يف " س�یكوم يف مك�اس"إالشاكلیة د�ل وز�ر الشغل، عند� مشالك يف 
، عند� يف الق�یطرة، ما اكی�ش هنائیا وز�ر الشغل، واك�ن "السامري"

ح�ا �ىل ٔ�بواب فاحت ماي، املشلك د�ل احلوار �ج�عي ا�يل مطروح، وا
  . ما اكی�ش هنائیا وز�ر الشغل �ش نتلكمو معه �ىل هاذ املوضوع
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اك�ن وز�ر املالیة ا�يل ك�شوفوه ٕاال يف قانون املالیة من بعد ذاك اليش 
�یعترب راسو ميكن هو العمل د�لو الوح�د مع الربملان هو الفرتة اخلاصة 

صنا�ة ا�يل ما ك�شوفوهش هنا عند�، مبناقشة قانون املالیة، واك�ن وز�ر ال 
كهترض الس�ید الوز�ر �ىل إالحصائیات، إالحصائیات ا�يل عند� هنا يف 
احلق�قة �ل�س�بة �ورتني ا�يل يف معر هاذ احلكومة هاذي، حق�قة راه خم�� 

يف ا�موع بني ا�ورتني، �لسة  30مرة �ىل  �29دا، وز�ر املالیة �اب 
، 30غیاب �ىل  26، وز�ر ا�ا�لیة 30ىل غیاب � 28وز�ر الفال�ة 

 18، وز�ر التجهزي والنقل 30غیاب �ىل  25وز�ر الصنا�ة و�س��ر 
، �30ىل  23، اخلارج�ة �30ىل  18، وز�ر أ�وقاف 30الغیاب �ىل 

 27، والوزارة امللكفة �لصید البحري �30ىل  26كتابة ا�و� امللكفة �ملیاه 
  . �30ىل 

 2معه  ااء� د�ل الس�ید رئ�س احلكومة تی�لسو حىت �لسات املس
  . د�ل الوزراء 3ٔ�وال 

و�لتايل اك�ن ٕاشاكلیة حق�ق�ة ف� خيص الرقابة د�ل الربملان �ىل العمل 
ما ميك�لناش، ممنوع �لینا اح�ا " سو�ر وزراء"احلكويم، واش هاذو 

نوع ٔ�ننا ن�ساءلو كربملانیني ٔ�ننا �سائلهم، نعرفوها، یقولوا لنا هاذ القطا�ات مم 
فهيم، اك�ن بعض الوزراء مشكور�ن تیجیو مشكور�ن، بعض القطا�ات 

 .ا�يل تیجیو �نتظام
فاح�ا �اصنا نعرفوا ٔ�ش�نا هو املشلك؟ ما لمك ما تفعلوا معهم م�ال 
القانون ٔ�و املبدٔ� ا�يل ولیتو دا�رینو من �الل احلكومة السابقة د�ل أ�جر 

ري �ل�س�بة �لمرضبني، اح�ا ا�ٓن �ىل ٔ�بواب مقابل العمل، وال حمدوكني �
 19إالرضاب د�ل قطاع الص�ة و�ىل ٔ�بواب املترصفني ٔ�یضا یعين �دا یوم 

  .عندمه ٕارضاب، �ادي حتدا�و و�ادي تقطعوا هلم أ�جر
بغاو وت��غیبوا اوالسادة الوزراء یعين �دث وال حرج تیجیو وقت ما 

  .بغاواوقت ما 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

�لعالقات مع الربملان  امللكف ،�ى رئ�س احلكومة املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  الــــــٔ�وال، الربملان فاش تیربمج تیربمج بناءا �ىل القامئة ا�يل ت�سلمو دی

د�ل الوزراء ا�يل ٔ�بدو �س�تعداد د�هلم، ونفس أ�مر �لربملان، أ�س�ئ� و  
املرات بدا د 10تنربجمو وزراء، م�ال حتدثت �ىل الس�ید وز�ر الشغل 

  .�9س�تعداد د�لو �لحضور �رجمتو 
، 8املرة تربجمت  11حتدثت �ىل ن�ٔ�ذ ٔ�م�� م�ال وزارة الس�یا�ة 

  .. د�ل املرات، وزارة 5ٔ�عتذر �ىل 
  . �اي ما قاطعتكومش �ٓالخوان ال ٔ��

مرة، تربمج  15وزارة أ�رسة والتضامن �ربت �ىل �س�تعداد د�لها 
مرات، فعال واقع ٕاشاكل مع وزارة املالیة ؤ�ثري يف ا�ورة  5احلضور 

السابقة، وزارة الص�ة ها إالحصائیات د�ل وزارة الص�ة وا�يل يه دا� 
املرات  3س�تعداد د�لو يش �ل�س�بة ٕالینا، وزارة الص�ة �رب �ىل �

وتربمج مرة  3و�رجمتوه مرة وا�دة، وزارة الص�ة �رب �ىل �س�تعداد 
  .وا�دة

  .. ال ٔ�� نقول � یعين وزارة الطاقة واملعادن تربمج
  .. إالخوان هللا جياز�مك خبري

ج�تو إالحصائیات ٔ�� ما قل�ش لمك إالحصائیات د�لمك، ٔ�� تنوضع 

لو، وهو فاش الوز�ر تیعرب �ىل �س�تعداد واش أ�مر يف الس�یاق د�
  تنلقاو نفس الت�اوب؟ 

مرة  11وهنا ٔ�� عندي احلاالت، وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان 
�رب �س�تعداد، یاله تربمج مرة وا�دة، ويف القضا� ا�يل حتدثت �لهيا يف 

ر�ن قال دا�لیل اتصل بیا جملس املس�شا 8إالشاكلیات، وز�ر ا�ا�لیة مع 
بغینا هنرضو معه ابغینا نبدلو أ�س�ئ� �دا ما دام �اي وز�ر ا�ا�لیة ايل 

�الش؟ ٔ�ن ذیك القضا� �اصها تناقش ايف إالشاكلیة أ�م�یة، ووافقت، 
  .هنا

اكنت مالحظة �ىل وز�ر ٔ�و  ٕاذا�كونو موضوعیني يف التق�مي،  ،لهذا
  .اثنني ما نعمموهاش �ىل امجلیع

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

  .وشكرا �لجمیع
  .ورفعت اجللسة


